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باحثون يعيدون احلياة
إلى «بكتيريا» عمرها
 100مليون سنة!
جنح فريق بحثي في إعاة البكتيريا املوجودة
في طبقة تعود إلى منتصف العصر الطباشيري
منذ حوالي  100مليون سنة في ق��اع البحار
العميقة في جنوب احمليط الهادئ إلى احلية مرة
أخرى ،وفق موقع (اليابان بالعربي).
ق��ام فريق الباحثني ،مبا في ذل��ك أولئك من
ال��وك��ال��ة اليابانية لعلوم األرض البحرية
والتكنولوجيا ،وجامعة كوتشي ف��ي غرب
اليابان في محافظة كوتشي وجامعة رود آيالند
في الواليات املتحدة ،بتزويد البكتيريا باملواد
املغذية في حاويات مغلقة.
ونشرت الدراسة في عدد الثالثاء املاضي من
املجلة البريطانية “نيتشر كوميونيكيشنز”.
وق��ب��ل ح��وال��ي  100م��ل��ي��ون س��ن��ة ،كانت
الديناصورات تزدهر على األرض.
وق���ال ي��وك��ي م��ورون��و ،كبير الباحثني في
ال��وك��ال��ة اليابانية لعلوم األرض البحرية
والتكنولوجيا :نريد الكشف ع��ن آلية بقاء
الكائنات احلية الدقيقة من دون احلصول على
ما يكفي من العناصر الغذائية”“ .هي مفاجأة
وحتد بيولوجي أن يعود جزء كبير من البكتريا
للحياة بعد وقت طويل جدا من دفنها ،أو طمرها
في ظروف سيئة للغاية من التغذية ملدة 100
مليون سنة.
وقال أخصائي علم احمليطات ستيفن دونت من
جامعة رود آيالند ،الذي ساهم في وضع الدراسة
املنشورة بدورية نيتشر كوميونيكيشنز :اجلزء
األكثر إثارة في هذه الدراسة هو أنها تظهر بشكل
أساسي أن��ه ال يوجد حد للحياة في الرواسب
القدمية حمليطات األرض.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 12صفحة ــ  100فل�س

تلفزيون «الكويت» ينجز فيلم «معركة السماء
واألرض» كوثيقة مهمة من حرب التحرير البالد
أعلن املخرج الدكتور علي حسن
إجن���از تلفزيون دول���ة الكويت
فيلم (معركة السماء واألرض-
ال��ع��اص��ف��ة وال�������درع) ي��ت��ن��اول
احل���رب اجل��وي��ة لتحرير البالد
من االحتالل العراقي عام 1991
وب��ط��والت ال��ط��ائ��رات الكويتية
والدعم السعودي من قائد القوات
املشتركة حينها األمير خالد بن
سلطان.
وقال املخرج حسن في تصريح
صحفي أمس :إن هذا الفيلم الذي
سيعرض على تلفزيون دول��ة
الكويت في الثاني من أغسطس
املقبل أجنز بدعم من الوزارة وعلى
رأسها وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب محمد اجلبري
ووكيلة (اإلعالم) منيرة الهويدي
ووك��ي��ل ال���وزارة املساعد لقطاع
التلفزيون سعود اخلالدي.
وأضاف أن هذا الفيلم يستضيف
ع����ددا ً ب����ارزا ً م��ن الشخصيات،
ومنهم وزير اخلارجية األمريكي
األس��ب��ق كولن ب���اول ،ال��ذي كان
رئيساً لهيئة األرك��ان األمريكية
املشتركة إب���ان حت��ري��ر الكويت
وقائد القوات األميركية اخلاصة
حينها جميس جونسن ووزي��ر
اخلارجية املصري األسبق واألمني
العام األسبق للجامعة العربية
عمرو موسى وقائد القوات اجلوية

بوستر فيلم معركة السماء واألرض

األميركية في (عاصفة الصحراء)
تشاك هورنر.
وأوض����ح أن الفيلم تتخلله

زوجة مؤسس «أمازون» السابقة
تتبرع بـ  1.7مليار دوالر للعمل اخليري
أعلنت ماكينزي سكوت ،الزوجة السابقة ملؤسس شركة
أمازون جيف بيزوس ،أول أمس ،أنها تبرعت بنحو  1.7مليار
دوالر للعمل اخليري منذ أن تعهدت بالتبرع بجزء من ثروتها
الضخمة العام املاضي.
كما أعلنت أيضا عن تغيير لقبها إلى “سكوت” بعد طالقها من
بيزوس ،الذي مت في يوليو املاضي.
وبعد الطالق ،أعلنت سكوت عن احتفاظها بـ  25%من أسهم
الزوجني في شركة أمازون العمالقة وتقدر ثروتها بعدة مليارات
من الدوالرات.
وكتبت سكوت في تدوينة“ :ال يساورني شك في أن الثروة
الشخصية ألي شخص هي نتاج جهد جماعي وهياكل اجتماعية
تقدم فرصا لبعض األشخاص وعقبات أمام عدد ال يحصى من
األشخاص”.
وأشارت إلى أن  116منظمة قدمت تبرعات لها ،بسبب عملها
في قضايا من بينها املساواة االجتماعية واملساواة بني اجلنسني
والصحة العامة وتغير املناخ.
وكانت سكوت قد تعهدت في مايو من العام املاضي بالتنازل
عن نصف ثروتها ضمن جهود العمل اخليري.

مقابالت م��ع  12ط��ي��ارا ً كويتياً
وقائد سرب من بينهم اللواء طيار
ع��ب��دال��ل��ه م��ب��ارك ال���ذي أسقطت

طائرته عالوة على لقاءات للمرة
األول��ى مع ع��دد من تلك األسماء
البارزة ومنهم اجلنراالن جونسن
وهورنر.
وذك���ر أن م��ن أب���رز ال��ك��وادر
الكويتية التي يعرضها الفيلم لواء
ركن طيار متقاعد خميس فرحان
ول���واء رك��ن ط��ي��ار متقاعد ن��ادر
شعبان والفريق أول علي املؤمن
وعميد ركن طيار عبدالله السمدان
وعميد طيار محمد املسري وعميد
ط��ي��ار ع��م��اد امل��ؤم��ن ول���واء طيار
عبداللطيف العبداجلليل ول��واء
طيار طاهر الفيلكاوي ولواء طيار
أحمد بستكي ولواء طيار يوسف
املال ولواء ركن طيار محمد مبارك.
وق���ال امل��خ��رج ح��س��ن“ :إننا
ف��ي ه��ذا الفيلم ال��ذي يعرض في
الثاني من أغسطس املقبل نرصد
جميع التفاصيل اخلاصة باحلرب
اجلوية في (عاصفة الصحراء)
التي كللت بالتحرير العظيم لدولة
الكويت احلبيبة”.
وب�ّي� أن���ه اس��ت��غ��رق اإلع���داد
نّ
والتحضير والتصوير للفيلم بني
الكويت والسعودية والواليات
املتحدة األميركية ومصر قرابة
العامني الكاملني ،ما ميثل وثيقة
مهمة م��ن ح��رب حترير الكويت
نقدمها للشعب الكويت ولتبقى
وثيقة لألجيال القادمة”.
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في الصـميم
اليوم هو يوم عرفة ،و هو أفضل أيام الله ،يتنزل جل
و عال إلى السماء الدنيا ليقبل توبة العباد ،فأروا ربكم
منكم التوبة و العمل الصالح ..يوم عرفة فرصة سانحة
إلصالح التجاوزات في حق املولى ،ثم حق الناس ..أيام
الله كثيرة ،فطوبى ملن يغتنمها ،والفائز من حرص على
االستفادة منها ،فربنا هو الغفور الرحيم ..أكثروا من
الدعاء للوالدين و األهل و األق��اررب وعموم املسلمني
و املسلمات األحياء منهم و األموات إنه قريب مجيب..
فرصة ال تعوض !

إرسل كلمة «اشتراك»

بيع أعمال فنية للفنان
«بانكسي» بـ  2.9مليون دوالر
ملساعدة مستشفى فلسطيني
أعلنت دار م���زادات أول أم��س أن��ه مت بيع أعمال لفنان
الشارع البريطاني ،بانكسي ،الذي ما زالت السرية حتيط
بهويته ،بقيمة  2.2مليون جنيه إسترليني ( 2.9مليون
دوالر) في مزاد علني ملساعدة مستشفى في مدينة بيت حلم
الفلسطينية.
وق��درت دار امل��زادات البريطانية “سوثبيز” أن يتم بيع
العمل الفني اخلاص ببانكسي ،وال��ذي يحمل اسم “مشهد
البحر األبيض املتوسطلعام  ،”2017ويتكون من ثالث
لوحات زيتية ،مقابل ما يتراوح بني  800ألف و2ر 1مليون
جنيه إسترليني ( 1و5ر 1مليون دوالر) إال أن سعر البيع
جتاوز ذلك الرقم.
وكانت اللوحات الثالث معلقة حتى وقت قريب في بهو
فندق “وولد أوف أوتيل” ،الذي ساعد في تصميمه الفنان في
بيت حلم ،وهو قريب للغاية من اجلدار الذي بنته إسرائيل
للفصل بينها والضفة الغربية.
وتصور اللوحة الثالثية خطا ساحليا على البحر األبيض
املتوسط وقد اجنرفت إلى الشاطئ سترات جناة ،في انتقاد
ألزمة املهاجرين األوروبيني.

ماكينزي سكوت

www.alwasat.com.kw

Retweet
 @Abdulaz14391096عبدالعزيز �سلطان

منو ترشحون وزير يحارب الفساد؟!
نسوي وزارة بهاالسم
((وزارة مكافحة الفساد))

 @ojyjuByASbLRmoNخالد اجلهيم

{ النفاق االجتماعي}
من ميارس هذا النفاق
يكون تنازل عن كل املبادئ
والقيم.
قال النبي صلى الله عليه :وسلم  (:جتد من شر الناس يوم القيامة
عند الله ذا الوجهني الذي يأتي هؤالء بوجه وهؤالء بوجه)

 @DrJaber85د .جابر بوحمد

عدم إصابتك بفايروس كورونا حتى اآلن مؤشر ألمرين:
إما أنك أصبت وشفيت وال تعلم وهذا مؤشر إيجابي ..
وإما أن عني الله ترعاك وحتفظك وهذا أيضا مؤشر إيجابي ..
اخلالصة..
أنت في رعاية الله دائما ً و هذه األيام سوف متضي بثقلها وسنلتقي
مجددا ً إن شاء الله

 @kuwait2omanابو�أحمدMaJeD

في الكويت أيضا عندنا طبيب كان يأخذ اجر رمزي  ...كثير من
احل��االت مجاناة ...مثال ملا كنت طالب اروح أعالج عنده يأشر حق
اليمني الكاتب  ..ال تاخذ منه فلوس ...
الدكتور احمد اخلطيب ..

 @kurbaagكرباج

اليوم ،بداية مناسك #احلج
#يوم_التروية الثامن من ذي احلجة
اللهم وفق حجاج بيتك ،وتقبل منهم
اللهم أنعم عاململكه العربية السعوديه وشعبها واعزها
اللهم ارزق خ��ادم احلرمني الشريفني ،الصحة والعافية ،بقدر
مااعطى من جهده واهتمامه  ،حلجاج البيت احل���رام ،وك��ل زائر
للحرمني.

 @Eng8011حممد العبديل

صيام اخلميس يوم #عرفة املوافق
التاريخ 30/7/2020
يكفر سنتني  ،السنه املاضيه  ،والسنه القادم ّة
كن سببا في تذكير غيرك ‘
فالدال على اخلير كفاعله ‘

@Alwasatkuwait
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