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رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان
مواقيت

انخفاض أعداد احلشرات
يهدد العالم بكارثة

الصالة

ح��ذر تقرير علمي من أن «أع��داد احلشرات في
جميع أنحاء العالم تتراجع ،ومهددة باإلنقراض،
األم��ر ال��ذي ينذر بكارثة انهيار النظام البيئي
الطبيعي».
وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية ،نقالً عن
أول مراجعة علمية على هذا النطاق املوسع أنه «من
احملتمل أن تختفي احلشرات عن وجه األرض خالل
قرن ،إذا ما تواصل تراجع أعدادها بحسب املعدالت
احلالية».
وأش���ارت امل��راج��ع��ة ،وه��ي ع��ب��ارة ع��ن دراس��ة
حتليلية ن��ش��رت م��ؤخ��را ً ف��ي دوري���ة «احلماية
البيولوجية» العلمية ،إل��ى أن «أع���داد أكثر من
 40باملئة من أن��واع احلشرات في العالم تتراجع
وتتناقص ،كما أن ثلث أنواعها مهدد باالنقراض».
وبينت أن معدل انقراض احلشرات حاليا أسرع
بحوالي  8أضعاف من انقراض الثدييات والطيور
والزواحف.
وأوضحت الدراسة التحليلية أن «العدد اإلجمالي
للحشرات يتراجع  2.5في املئة سنويا ،األمر الذي
يعني أنها في طريقها إلى االنقراض في غضون قرن
أو أقل ،إذا ما استمر تراجعها بالوتيرة نفسها».
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في الصـميم
إدخ��ال الرعب في نفوس املواطنني واملقيمني من خالل
وسائل التواصل االجتماعي عن توقعات الطقس أمر
يجب التعامل معه بحذر« ..اللي يقرصه الداب يخاف من
احلبل» ..تضارب التوقعات والتي هي أمر قدري يرسل
املولى الرياح حلدوثه بينما متابعة حركة الغيوم من قبل
أجهزة الستااليت ال تصدق في كثير من األحيان ..هددونا
بكارثة يوم أمس وبفضل الله مرت األمور بسالم..
تقليد الغرب في كل شيء أمر غير محبب!!

Retweet

فنان تشكيلي كويتي يجسد انفعاالت اإلنسان وتعابيره في «كتارا»

 @almelaifiد�.أحمد املليفي
عندما يتفنن اإلنسان في اإلساءة إلى وطنه  ...فيرى ربع الكأس الفاضي وال
يرى الثالثة أرباع املليانه ...عندما ال يُتعب نفسه لكشف كامل احلقيقة ألنها قد
تُفسد عليه لذة اإلس��اءة للوطن ...عندما يهمه الصعود حتى ولو كان ذلك على
حطام الوطن ...أتعبناك يا وطن...

 @DrAldaihaniد .بدر الديحاين
بالدول الدميقراطية حتدد»الهيئة املستقلة لالنتخابات»سقف لألموال التي
يصرفها امل ُرشح على احلملة االنتخابية،ومصادرها.أما هنا فجانب قانون
انتخاب غير ع��ادل وف��رز فئوي وطائفي وم��ال سياسي،تشرف الداخلية على
االنتخابات،وال سقف محدد للصرف،ثم يزعمون أن»املشكلة في الناخب الذي لم
يحسن االختيار»!

 @khosh_teebهدى القالف
في الكويت نحتاج لثقافة العلم قبل أن ندخل مبوسوعة غينس بأطول علم
 ..هناك اعالم تلقى على قارعة الطريق إثر االحتفاالت ناهيك عن اعالم مرفوعه
ممزقه  ..مخجل جدا !!

� @saeedtawfiqiسعيد توفيقي
زوار يتابعون أعمال الفنان العتيبي

 30لوحة تشكيلية زينت معرض
الفنان التشكيلي الكويتي عبدالله
العتيبي املقام باحلي الثقافي (كتارا)
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ال��ق��ط��ري��ة ال��دوح��ة
بعنوان (انفعاالت) استخدم فيها

لوحات تعبر عن انفعاالت اإلنسان

مجموعة م��ن األل���وان والشخوص
ل��ت��ع��ب��ر ع���ن ان���ف���ع���االت اإلن��س��ان
وتعابيره في معظم حاالته.
واس��ت��خ��دم ال��ف��ن��ان العتيبي في
م��ع��رض��ه ال��ش��خ��ص��ي ال����ذي سماه

(انفعاالت) واملقام خالل الفترة من 5
إلى  20فبراير اجلاري مواد مختلفة
مثل األل���وان الزيتية واألكريليك
والباستل ليقدم سلسلة من التجارب
ال��ف��ن��ي��ة ح���ول م��ف��ه��وم االن��ف��ع��االت

واحل���االت اإلنسانية مثل الغضب
واحلزن والسعادة واحلرية.
ومت��ي��زت اللوحات التي ترتكز
على الفن التجريدي بظهور األمناط
امل��ت��ك��ررة م��ن األل���وان للتعبير عن

ح���االت ع���دم االس��ت��ق��رار واملعنى
العميق ل��ل��وح��دة فيما يظهر ذلك
بوضوح من خالل رسومات الظالل
واألج��س��اد البشرية التي تناثرت
رؤوسها على األرض.

هل تعلم  -:أن املباني الثالثة التي تشغلها البلدية كمركز رئيسي وبني في
 ..1959لم يخر ماء ابدا رغم كل االمطار التي نزلت على الكويت والعواصف
والسرايات طوال ال  60عاما .،.بناها ( املقاولون العرب) ..مهندس التصميم
واملقاول والعمال مصريني..

@Alwasatkuwait

أم����ي����رك����ا ت����ت����راج����ع ع�����ن م���س���اع���دة
روسيا في نقل تلسكوب فضائي

احملطة الفضائية الدولية

أعلن مدير معهد بحوث الفيزياء النووية في جامعة موسكو
احلكومية أنه من املتوقع إط�لاق تلسكوب روس��ي مخصص
لدراسة األشعة الكونية إلى احملطة الفضائية الدولية عامي
 2022و.2023
وق��ال ميخائيل باناسيوك ،إن إط�لاق التلسكوب ال ميكن
حتقيقه قبل ذل��ك ،إذ تراجعت الواليات املتحدة عن مساعدة
روسيا في نقله إل��ى احملطة الفضائية الدولية ،باستخدام
شاحنة «دراغون» الفضائية األمريكية .لذلك ،لم يبق ملؤسسة
«روس كوسموس» الروسية إال أن تنقله على دفعات باستخدام
شاحنات فضائية روسية عامي .2023-2022
وأوض��ح العالم الروسي أن التلسكوب الروسي اجلديد،
الذي مت تصنيعه في إطار مشروع « »EUSOالفضائي الدولي،
سيحل محل تلسكوب «توس» املركب حاليا في القمر الصناعي
الروسي «لومونوسوف» ،وسيختلف عن سابقه بأبعاده
الكبيرة ،حيث يبلغ قطر مرآته  3أمتار بدال من  1.5متر .وهو
مخصص أيضا لدراسة األشعة الكونية عالية الطاقة.
وق���ال م��دي��ر املعهد إن شاحنة «ب��روغ��ري��س» الفضائية
الروسية ال تتسع لتلسكوب مبثل هذه األبعاد الكبيرة ،ما يجبر
العلماء الروس على نقله إلى احملطة الفضائية الدولية على
دفعات.
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