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السعدون« :الصفري» تبدأ في
الثلث األخير من سبتمبر
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون :إنه في الثلث األخير
من شهر سبتمبر اجل��اري ومع اقتراب االعتدال اخلريفي
وتساوي الليل والنهار ،تبدأ فترة (الصفري) وهي أيام
معروفة لدى الكويتيني باسم (الصفري) أي الفترة التي
تلي دخول سهيل إلى أن يبدأ الشتاء.
وأضاف السعدون في تصريح لـ (كونا) أمس :أنه في
فترة (الصفري) تنتشر بعض األم��راض التي تستمر مع
بعض الناس طيلة الفترة حتى موسم سقوط األمطار ومع
البعض اآلخر تستمر معه عدة أيام وقد تهدأ ثم تعود مرة
أخرى.
وذك��ر من بني ه��ذه األم���راض حساسية اخلريف التي
تؤدي إلى احتقان األنف وسيالنه والرشح واحلكاك في
العينني وذرف الدموع والعطس والسعال ويعزى بعض
أسباب احلساسية إلى انتشار حبوب لقاح النباتات البرية
املعمرة والتي تزهر أخر الصيف.
وأوض��ح أن األطباء يقولون من ناحية أخ��رى أن هذه
الفترة تنتشر فيها أمراض مثل احلمى الروماتزمية واحلمى
القرمزية والدفتريا وم��ن أع��راض ه��ذه األم��راض التهاب
احللق واللوزتني وصعوبة البلع وارتفاع درجات احلرارة
والتهاب مفاصل اجلسم الكبيرة وتورمها مثل الركبة
والكعبني والكوع والكتف وأجزاء اخرى من اجلسم.
وبي أنه إضافة إلى فصل الشتاء يعتبر فصل اخلريف
نّ
أيضاً الفترة «التي نصاب بها باإلنفلونزا والزكام املوسمي
والبرد بل في الواقع يشكل موسم اخلريف االنطالقة األولية
لهذه األمراض نظرا لتحول اجلو واختالف درجات احلرارة
بني النهار والليل».
وأش��ار إلى أن فصل اخلريف متوافق مع بداية ذهاب
الطلبة للمدارس «لذا هناك احتمال انتقال امليكروبات بينهم،
كما أن االختالط بالغير في األماكن املزدحمة يساهم في
ذلك».
وقال السعدون :إنه متت تسمية الفترة بالصفري نسبة
إلى صفرة السماء الناجتة من الغبار املتعلق باجلو نتيجة
ركود الهواء تقريباً في هذه الفترة كما قيل بسبب صفرة
الشمس وقت العصر أو الصفرار األجسام نتيجة اصابتها
بأمراض اخلريف نتيجة تغير الطقس وميله للبرودة.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 8صفحات ــ  100فل�س

في كوريا اجلنوبية ..روبوت يقدم الطعام
للزبائن لضمان التباعد االجتماعي
ت��ولَّ��ى روب���وت على شكل
عربة يعمل بتكنولوجيا الذكاء
االص��ط��ن��اع��ي ت��ق��دمي الطعام
للزبائن ف��ي مطعم مبدينة
س����ول ،ل��ل��ح��د م��ن االخ��ت�لاط
ب�ين البشر وض��م��ان التباعد
االجتماعي.
وي��أت��ي ال���روب���وت ،ال��ذي
يبلغ طوله  1.25متر وطورته
شركة كيه.تي كورب الكورية
اجلنوبية لالتصاالت ،بالطعام
املطلوب ويستخدم تكنولوجيا
بصرية لتحديد املواقع ورسم
اخل��رائ��ط ل��ت��ج��اوز العقبات
وال��ت��ح��رك وس���ط ال��زب��ائ��ن،
بعد فترة وجيزة من تسجيل
الزبائن طلباتهم عبر شاشة
تعمل باللمس على الطاولة.
وق�����ال ل���ي ي���وجن-ج�ي�ن،
رئ��ي��س ف��ري��ق منصة ال��ذك��اء
االص���ط���ن���اع���ي ب��ال��ش��رك��ة،
ل��ـ»روي��ت��رز» :إن ال��روب��وت
ميكنه توصيل ال��ط��ع��ام إلى
نحو أربع ط��اوالت في الوقت
نفسه.
وال���روب���وت م���زود بأكثر
م��ن صينية حلمل م��أك��والت
يصل وزنها إلى  30كيلوغراما ً
وشاشة (إل.س��ي.دي) ومكبر
للصوت للتواصل باللغتني
الكورية واإلجنليزية.
وأوضح لي ياجن ،وهو أحد
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في الصـميم
م��ا مت��ارس��ه ال��ص�ين م��ن خ���رق حل��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي إقليم
«شينجيانغ» ذو الغالبية املسلمة ،من اعتقال أكثر من مليون
رجل وإجبارهم على العمل «سخرة» ،جرمية بكل ما حتمل من
معنى وضد حقوق اإلنسان ..دخول الواليات املتحدة األميركية
على اخلط ،وعدم إنكار جرائم الصني ،ليس رأفة باملسلمني ،ولكن
التخاذ ذريعة ملقاطعة البضائع الصينية ،التي مألت أسواقهم
وأثرت على صناعتهم ..الدول اإلسالمية كأن األمر ال يعنيها ولم
حترك ساكناً جتاه جرائم الصني ،وكأنها ال تعرف أن املسلم أخو
املسلم!!

روبوت يقدم الطعام للزبائن

املديرين في مطعم (م��اد فور
جارليك) ال��ذي شهد جتربة
ال��روب��وت ،الزبائن قالوا إن
خ��دم��ة ال��روب��وت لهم كانت
فريدة ومثيرة ،وأنهم كانوا
مبأمن من فيروس كورونا.
وس��م��ح��ت م��دي��ن��ة س��ول

للمطاعم واملقاهي بفتح أبوابها
بعد التاسعة مساء اعتبارا ً من
أمس االثنني ،لكن يتعني عليها
ت��رك مترين ب�ين ك��ل طاولة
واألخ����رى ،وتسجيل أسماء
ال��زب��ائ��ن ووس��ائ��ل االت��ص��ال
بهم.

وس��ج��ل امل���رك���ز ال��ك��وري
ملكافحة األم���راض والوقاية
م��ن��ه��ا  106ح����االت إص��اب��ة
جديدة بفيروس كورونا أمس،
ليصل إجمالي اإلصابات إلى
 22391إص��اب��ة وإج��م��ال��ي
الوفيات إلى  367حالة.

اكتشاف سفينة غامضة بحالة ممتازة
رغم بقائها  400عام حتت املاء!

عثر غواصون على سفينة مغمورة في حالة ممتازة
تقريباً على الرغم من مكوثها  400عام حتت املاء،
وذلك أثناء استكشافهم لبحر البلطيق قبالة سواحل
فنلندا.
واكتشف فريق  Badewanneغير الربحي،
الكثير من حطام السفن سابقا ،ولكن لم يسبق لهم أن
رصدوا حطام سفينة قدمية لم تتضرر ،مثل السفينة
التجارية الهولندية ،التي يعود تاريخها إلى القرن
السابع عشر ،في الوقت الذي امتدت فيه اإلمبراطورية
الهولندية عبر خمس قارات ،وأصبحت قوة اقتصادية
عظمى كانت مسؤولة مبفردها عن نصف الشحن
البحري في أوروبا بحلول عام .1670
ويُطلق على السفينة اسم « ،»fluytوهي نوع من
السفن مصممة لتحمل أقصى حمولة مع عدد قليل من
أفراد الطاقم .وعلى الرغم من استخدام الكثير من هذه
السفن في ذلك الوقت ،إال أن القليل من األمثلة ما تزال
قائمة حتى اليوم.
وعثر على حطام السفينة بالقرب من مصب خليج
فنلندا ،على عمق نحو  280قدما ( 85مترا ً) حتت
السطح.
وعلى الرغم من بعض األضرار الطفيفة من شباك
الصيد احلديثة ،ما تزال السفينة سليمة إلى حد كبير
ومحفوظة في املياه اجلليدية.

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
E-mail: editorial@alwasat.com.kw
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كسرت سيدة سعودية تدعى «أم عمر» القاعدة
واحتفت ب��زواج زوجها من غيرها وأقامت له حفالً
زفته فيه بالورود واحللوى.
ونشرت أم عمر على حسابها فيديو يوثق حلظات
االحتفال رفقة زوجها وطفليها وه��م يلتفون حول
طاولة وضعت املشروبات ومزينة بالورود والشموع
وكعكة مكتوب عليها «ألف مبروك امللكة يا أبو عمر»
بحسب موقع «يورونيوز».
وقالت «أم عمر» في الفيديو« :مبناسبة زواج
زوج��ي حبيت أق��دم له ه��ذه الهدية املتواضعة مني
إليه ألف ألف مبروك يا أبو عمر» وأهدت له باقة من
الورود».
كما يظهر ف��ي الفيديو طفليه وه��م��ا اب��ن وبنت
يباركان لوالدهما «ألف مبروك يا بابا».
وأحدثت السيدة السعودية جدالً واسعاً بفعلتها
في وسائل التواصل االجتماعي ،واعتبرها البعض
حادثة فريدة و «غريبة» .وضج موقع تويتر بردود
األفعال والتعليقات على الفيديو الذي شوهد مئات
اآلالف من املرات عبر هاشتاغ #شوق_الدويني_تبارك
لزوجها_زواجه_الثاني
واعتبر البعض أن ما قامت به هو «مثال لألخالق
الكرمية ورمز للعطاء» و «منوذج للزوجة الصاحلة
التي حتب اخلير ولم الشمل».
فيما شكك مغردون آخرون مبا قامت به قائلني :إنه
ال ميكن لزوجة أن ترضى بفكرة زواج شريكها عليها
ورمب��ا تكون قد خططت لكل ه��ذا «حلاجة في نفس
يعقوب» ،أو انها لم يكن بيدها حيلة غير القبول ،فيما
ذكر مغردون أنها «تريد التخلص منه» ال غير.
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إرسل كلمة «اشتراك»

«سعودية» تزف زوجها إلى
زوجته الثانية بالورد واحللوى
وحتدث ضجة في «تويتر»

�إدارة التحرير
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�إدارة الإعالن

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

Retweet
 @z4alajmiد .ظافر حممد العجمي
د.ظافر العجمي :انفق رئيس بلدية نيويورك السابق اليهودي بلومبيرغ
مليار دوالر من ماله اخلاص خالل محاولة فاشلة للترشح في االنتخابات
ضد ترامب .ملاذا يدفع مجددا املاليني جلو بايدن في فلوريدا!!

 @HamadAlHendiiحمد
إذا ما كنت غلطان ،قريت عن دول��ة طبقت قانون عجيب .اللي يخالف
التعليمات الوقائية من لبس كمام وجتمعات يخلونه يحفر مقابر موتى
الكورونا .بهالطريقة حتى واهوا نامي يلبس كمام من الدرس القاسي اللي
ماراح ينساه .لو نطبق هالنوع من القوانني عندنا اسبوع اسبوعني عالكثير
واحلاالت ترجع صفر.

 @DrReemAlasoussiد .رمي الع�سعو�سي
أستغرب من حجم الالمباالة لدى النواب وعدم إحساسهم باملسؤولية
بأهمية إرتداءهم الكمام ليكونوا قدوة لألفراد خاصة وأن الكاميرات مسلطة
عليهم فما هي رسالتهم للناس؟؟ إشارة بسبابة اليد لليسار هل اخللل فيهم أم
بضعف التوعية والتثقيف والرقابة؟ إشارة بسبابة اليد لليسار ما املانع من
عرض فالش توعوي أو تنبيه شخصي أوالً بأول داخل اجللسات؟

 @rasheedalfaamر�شيد الفعم
اليوم انهى طالب الثاني عشر دراستهم االسثنائية في ظل ظرف له
الكثير من االثر النفسي والتعليمي على مستقبلهم  ..ختم اليوم  24الف طالب
دراستهم  ...متنياتنا لهم بالتوفيق والشكر موصول للمعلمني واملعلمات .

om abdullaziz @omabdullaziz6
حق اللى يو من السفر ودشو احلجر وخلصو شنو عقب اخلطوة التالية
ياخذون منكم مسحة ثانية بالكويت في اج��راءات نسويها واال انتهى عند
احلجر ونطلع عادي ونشوف الشارع

� @SalahAlelajصالح العالج
اللي يعدون الشهور و كل شوي يقولون متى تخلص سنة  2020سؤال
سنة  2021واعدتكم بشي ؟

 @Q1Q2Q3Q4Q5Hmالفيل�سوف
تأجيل األقساط مجلس األمة وافق  ٤١صوت احلكومة أبدت موافقتها
البنوك رافضة القرار
كل دول اخلليج أجلت األقساط اال الكويت ليش
@ alhuwailaمقترحك ليش ماتدافع ع ّن #تأجيل_األقساط

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات
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�إدارة الت�سويق والعالقات العامة
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