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الكشف عن سر السم 
الرهيب للشجرة »الالذعة«

اكتشف علماء األح��ي��اء أن سبب اآلالم الشديدة 
الناجتة من ملس شجرة gimpi-gimpy األسترالية، 

والتي تستمر لفترة زمنية طويلة.
وتفيد مجلة Science Advances، بأن الغابات 
االستوائية في شمال-شرق أستراليا ، ليست أفضل 
مكان للتنزه، وتكثر فيها العناكب الكبيرة واألفاعي 
السامة، إضافة إلى ستة أنواع من األشجار الالذعة 
»Dendrocnide«. فأوراق هذه األشجار وأغصانها 
مغطاة متاما بشعيرات قارصة. وأي ملس لها مهما 
كان خفيفا يسبب حروقا شديدة. وأخطر هذه األنواع 
D. excelsa и D. moroides، حيث ميكن أن 

يستمر األلم الناجت عن ملسها عدة أيام وحتى أسابيع.
ولهذا السبب يهتم العلماء منذ زمن بعيد بسم 
هذه األشجار »الالذعة«، مع أنهم اكتشفوا سابقا في 
سمها الهستامني وحمض الفورميك، املوجود في سم 
نبات القراص الشائع. ولكن يبدو أن علماء األحياء 
اكتشفوا اآلن سر سمية هذه األشجار، حيث متكنوا 
من عزل فئة جديدة من السموم العصبية، أطلقوا 
gimpi- تكرميا لشجرة ،gimpietids علية اسم

 . gimpy

كالبشر! أساسية  حقوقًا  القردة  مينح  قد  سويسرا  في  »تاريخي«  استفتاء 
أع���ط���ت احمل���ك���م���ة ال��ع��ل��ي��ا 
ف��ي سويسرا ال��ض��وء األخضر 
للمواطنني الت��خ��اذ ق��رار بشأن 
تعديل الدستور ليشمل »احلقوق 
األساسية للحياة للرئيسيات 

غير البشرية«.
وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر أن جت��ري 
سويسرا تصويتا تاريخيا بعد 
إعطاء املوافقة على االستفتاء 
على اقتراح منح القردة »حقوقا 

أساسية«.
وس��ي��ص��وت س��ك��ان النصف 
الشمالي من كانتون مدينة بازل 
على تعديل دستورها بعد أن 
جمع نشطاء ح��ق��وق احل��ي��وان 

أكثر من 100 ألف توقيع.
وأع��ط��ت احملكمة العليا في 
البالد الضوء األخضر لالستفتاء 
ب��ع��د أن اع��ت��رض��ت ح��ك��وم��ات 
الكانتونات واملدن قائلة إن هذا 

قد ينتهك القانون الفدرالي.

ق��ال الفلكي الكويتي ع��ادل السعدون: إن فصل 
اخلريف يبدأ فلكياً متام الساعة 30ر4 صباح يوم 
الثالثاء املقبل ب��ح��دوث )االع��ت��دال اخلريفي( في 
نصف الكرة األرضية الشمالي، إيذاناً بانتهاء فصل 
الصيف ودخ��ول اخلريف الذي يستمر ثالثة أشهر 
إل��ى 21 ديسمبر املقبل وحينها يبدأ فصل الشتاء 
)االنقالب الشتوي(. وأضاف السعدون في تصريح 
ل� )كونا( أمس: إن االعتدال اخلريفي يبدأ في نصف 
الكرة األرضية الشمالي عند تعامد الشمس فوق خط 
االستواء ويتساوى الليل والنهار عموما في الكرة 

األرضية وفي الوقت نفسه يدخل فصل الربيع في 
نصف الكرة األرضية اجلنوبي.

وذكر أن تساوي الليل والنهار في الكويت يحدث 
في 28 سبتمبر اجل��اري إذ تشرق الشمس الساعة 
39ر5 صباحا وتغيب الساعة 39ر5 مساء، مبيناً 
أنه خالل فصل اخلريف يستمر موسم سهيل الذي بدأ 
في 24 أغسطس املاضي حتى دخول موسم الوسم 
في 16 أكتوبر املقبل ويستمر حتى السابع من شهر 

ديسمبر املقبل حني يبدأ موسم مربعانية الشتاء.
ولفت إلى أنه مع دخول فصل اخلريف يتناقص 

عدد ساعات النهار مقابل زيادة ساعات الليل ويبدأ 
اجلو باالعتدال موضحا أنه نتيجة وجود الشمس 
على خط االس��ت��واء ف��إن منخفض الهند املوسمي 
ال��ذي أدى إل��ى سيطرة الرياح الشمالية الغربية 
اجلافة واحل��ارة واملغبرة على اجلزيرة العربية 
منذ شهر يونيو يبدأ بالتقهقر. وأش��ار إلى أن ذلك 
يتيح املجال لسيطرة املنخفضات اجلوية القادمة 
من شرق إفريقيا مبا يسمى باملنخفض السوداني 
كذلك املنخفض القبرصي من منطقة البحر األبيض 

املتوسط.

فصل اخلريق يبدأ الثالثاء املقبل

هل تنال القردة حقوقاً مثل البشر

تعاطف كبير مع 
»سبعيني« يبحث 
عن أصدقاء بعد 

وفاة زوجته!
حظي رج��ل سبعيني مبوجة 
ت��ع��اط��ف واس��ع��ة ع��ل��ى وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي، وانهالت 
ع��ل��ي��ه ال��رس��ائ��ل م��ن أش��خ��اص 
يطلبون صداقته، بعد أن انتشرت 
صورة الفتة وضعها على نافذة 
منزله، أع��رب فيها عن شعوره 
بالوحدة بعد وفاة زوجته، وعن 

حاجته للتعرف على أصدقاء.
وحسب موقع سكاي نيوز، 
عّلق توني وليامز )75 عاماً( 
ل��وح��ة ع��ل��ى ن��اف��ذة م��ن��زل��ه في 
بريطانيا، كتب عليها: لقد خسرت 

جو.
زوج���ت���ي ال���ع���زي���زة وت����وأم 
روح���ي. ليس ل��دي أص��دق��اء أو 
ع��ائ��ل��ة.. ال ي��وج��د أح��د ألحت��دث 

معه.
 وأض��������اف: أج�����د ال��ص��م��ت 
املتواصل على م��دار 24 ساعة 
ع��ذاب ال ميكن حتمله.. أال ميكن 

ألحد أن يساعدني؟. 
وب��ع��د وف���اة زوج��ت��ه، ح��اول 
ويليامز التعرف على أصدقاء 
من خالل نشر إعالن في صحيفة 
م��ح��ل��ي��ة، إال أن���ه ل���م ي��ت��ل��ق أي 
ات��ص��االت، ث��م ح���اول أن يطبع 
بطاقات صغيرة وتوزيعها في 
ال��س��وب��رم��ارك��ت، لتفشل ه��ذه 

احملاولة أيضاً.

السعدون: فصل اخلريف  يبدأ الثالثاء املقبل
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 في الصـميم
ب��دأت حمى االنتخابات ت��زداد بالرغم من األوض���اع الصحية 
و انعكاسات م��رض »ك��ورون��ا« في الساحة ووج��ود قانون مينع 

التجمعات.. 
معظم الكويتيون يعقدون اآلم��ال على اتخاذ ق���رارات جريئة 
بالعدول عن الصوت الواحد و العودة إل��ى النظام الدستوري..  
واختيار ال��وزراء على أساس تكنوقراط بدالً من نظام احملاصصة 

الذي أثبت فشله.. 
 اآلمال كبيرة، وثقتنا عالية بقيادتنا احلكيمة، باتخاذ خطوات 
جريئة لإلصالح وحتقيق النظام الدستوري كما يتمنى جميع أبناء 

الكويت املخلصني.
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Dr_b_alsaedi@ د. بـنـد ر ا لـ�صـا عـدي

لكي ال يتعرض املمارس الصحي للضغوطات النفسية يجب أن يحصل 
على حقوقه املادية والوظيفية.  #سالمة املمارس الصحي    #اليوم العاملي 

لسالمة املرضى

mubarak_almutaw@ مبارك املطوع

إذا أردمت محاربه الفساد والعمل مبا وجه به سمو نائب األمير فليصدر 
قانون ولو مبرسوم ضرورة ألنه الينتظر من املجلس وبعدما يولي تشدد 
عقوبه الفساد لإلعدام بتهمة خيانة الوطن وينفذ في 3 أو اكثر من الفايحة 
ريحتهم مبحاكمات متواصلة عادلة.. سترون كيف يردع الباقني ويستقيم 

اآلخرين #امة _2020

Mrbrary@ معايل الربراري

اآليات في كفر اليهود والنصارى وفي ضاللهم وانحرافهم كثيرة متناثرة 
في القرآن، وخصوصا في )اليهود( وأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا !!

 كل ذلك يعرفه #وسيم يوسف ؛ ولكن كما قال الله: ) ولكنه أخلد إلى 
األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث( !!

AAlfarhood@ الدكتور/ عبدالعزيز حمود الفرهود

ال ميكن ألي كائن من كان مهما بلغت قوته وجبروته أن مينع ماقّدره الله 
عز وجل لك تأكد متاماً بأنك لست حتت رحمة الظروف أو األشخاص ، لذا 

حافظ على تفاؤلك وواصل حياتك وثق بأن تدابير الله كلها خير

Media_Adel_ashkanani @AshkananiMedia

#صباح االحمد الصباح أبارك لوالدي سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه وشافاه منحه وسام االستحقاق العسكري 
األمريكي برتبة قائداً أعلى من الرئيس األمريكي دونالد ترامب وذلك ملبادراتة 

السياسية والدولية سائالً املولى عز وجل أن مين على سموه بالشفاء العاجل

OmayaBane@ تاريخ المم 1

املثقف البد ان يكون له تأثير ب��ارز على الساحه السياسية س��واء على 
الصعيد احمللّي والدولي ، وهذه هي وظيفته في األساس وهذه ضريبة الثقافة 
البد ان يدفعها حتى يستحق شرف هذا املنصب ) الثقافة ( ولعلي اذكر جتربة 

ثقافية في تاريخنا احلديث زمنيّاً 1941 وفي دولة مجاورة مكانياً ) االردن (

Farbash @falarbash

سؤال للدكتور احلربي املدارس اخلاصة تخرجوا ومت اإلعالن عن النتايج 
االسبوع اللي طاف.  ليش محد بارك لهم و هنئهم؟ او املدارس اخلاصة شي 

لته عشان امنشنه ثاني ومالهم اعتبار؟؟ دورت حسابه توتير ما حَصّ
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