
قال علماء إن القارة القطبية اجلنوبية 
شهدت أول موجة حّر معربني عن مخاوفهم 
ب��ش��أن ال��ض��رر ط��وي��ل امل���دى ال���ذي ميكن 
أن حتدثه ه��ذه الظواهر على احليوانات 
والنباتات والنظم البيئية بحسب وكالة 

األنباء األملانية. 
وس��ج��ل علماء ب��رن��ام��ج »أس��ت��رال��ي��ان 
أنتاركتيك« أول موجة ح��ارة مت اإلب��اغ 
عنها في محطة أبحاث »كاسي« في شرق 
ال��ق��ارة القطبية اجلنوبية خ��ال صيف 
نصف الكرة اجلنوبي 2020-2019 ، في 

حني مت اإلب��اغ عن درج��ات ح��رارة عالية 
قياسية أيضا في شبه اجلزيرة القطبية 

اجلنوبية.
ومت تسجيل درجات احل��رارة القصوى 

والدنيا خال الفترة من 23 إلى 26 
يناير املاضي في محطة كاسي. 

ويتم تصنيف موجة احلر على أنها ثاثة 
أيام متتالية يتم فيها تسجيل درجات 

حرارة قصوى مرتفعة للغاية وأخرى 
منخفضة. 

وخ���ال ه���ذه ال��ف��ت��رة، ك��ان��ت درج���ات 

احلرارة الدنيا أعلى من صفر درجة مئوية، 
بينما كانت احل��د األقصى أعلى من 5ر7 
درج���ة. ون��ش��رت النتائج ي��وم أم��س في 

مجلة »جلوبال تشينج بيولوجي« 
 وق��ال الباحثون إنه بناء على اخلبرة 
السابقة في الصيف احلار بالقارة القطبية 
اجلنوبية »ميكننا أن نتوقع اإلب��اغ عن 
العديد م��ن ال��ت��أث��ي��رات البيولوجية في 
السنوات القادمة، مما يوضح كيف يؤثر 
تغير املناخ حتى على أكثر املناطق النائية 

في العالم«. 
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على  الكالب  تدرب  دبي«  »شرطة 
»كورونا« بـ  املصابني  اكتشاف 

كشف ال��رائ��د ص��اح خليفة امل��زروع��ي مدير إدارة 
التفتيش األم��ن��ي »K9« ف��ي شرطة دب��ي، أن اإلدارة 
 k9 ت��واص��ل��ت م��ع شركائها العاملني ف��ي م��ؤس��س��ات
ببريطانيا للعمل على إيجاد عينات من مصابني بفيروس 
كورونا املستجد »كوفيد 19«، ليتم تدريب الكاب على 

اكتشاف املرضى.
وفي الوقت نفسه مت التواصل مع بعض الشركاء على 
مستوى العالم بشأن إجراءاتهم التي اتبعوها للتأكد 
من خلو الكاب من الفيروس، وكيفية عاج من ثبتت 

إصابتها به، لاستفادة منها إذا وجدت لديهم.
وأكد الرائد املزروعي، لصحيفة »البيان« اإلماراتية، 
أن األطباء البيطريني باإلدارة أعدوا دراسة عن احلاالت 
التي ثبتت فيها إصابة بعض الكاب على مستوى العالم 
بالفيروس، ومت توزيعها على أعضاء وح��دة الكاب 
البوليسية املركزية، لاستفادة وت��ب��ادل املعلومات 

واملعرفة.

مصر تعلن عن اكتشاف أثري 
جديد خالل تطهير منطقة 

أبو الهول من »كورونا«
أعلن األم��ني العام للمجلس األعلى لآلثار مصطفى 
وزيري، عن اكتشاف أثري جديد مت التوصل إليه أثناء 

تعقيم وتطهير منطقة أبو الهول من فيروس كورونا.
وأوضح وزيري خال تصريحات صحفية أنه لن يتم 

نشر تفاصيل عن االكتشاف اآلن.
وأشار إلى أن وزير السياحة واآلثار تفقد أعمال تعقيم 
وتطهير منطقة أبو الهول، مؤكدا أنهم يعقمون جميع 
املناطق األثرية، ومت غلق املناطق األثرية على مستوى 
اجلمهورية حتى 15 أب��ري��ل، الفتا إل��ى دع��وة ع��دد من 

القنوات احمللية والعاملية لنقل إضاءة هرم خوفو.
وكانت وزارة السياحة واآلث��ار في مصر قد أضاءت 
مساء أمس، هرم خوفو األكبر مبنطقة أهرامات اجليزة، 
في رسالة للشعب املصري وجميع شعوب العالم بالبقاء 

في املنازل وحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

 100 بتقدمي  تتعهد  »فيسبوك« 
الصحفيني  ملــســاعــدة  دوالر  مليون 

على تغطية جائحة كورونا
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة »فيسبوك« مارك 
زوكربيرغ، يوم االثنني، عن االلتزام بدفع 100 مليون 

دوالر لدعم وكاالت األنباء احمللية.
وخصص زوكربيرغ 25 مليون دوالر لتمويل منح 
الطوارئ من خال مشروع »فيسبوك« للصحافة و 75 
مليون دوالر لإلعانات على وسائل اإلعام في الواليات 
املتحدة وغيرها من املناطق في العالم لدعم الصحفيني 

وسط جائحة فيروس كورونا.
وكتب زوكربيرغ في منشور على »فيسبوك«: »كجزء 
من جهودنا لدعم النظام اإلخباري والتأكد من حصول 
اجلميع على معلومات دقيقة وفي الوقت املناسب، فإننا 
نستثمر 100 مليون دوالر أخرى لدعم الصحفيني، مع 

التركيز بشكل خاص على األخبار احمللية«.

بوب  البريطاني  »غينيس«.. 
القياسي  الرقم  حامل  وايتون 

العالم في  معمر  رجل  ألكبر  اجلديد 

حّر موجة  أول  تشهد  اجلنوبية  القطبية  القارة  علماء: 

 في الصـميم
بعيداً عن العواطف واملجامات تأتي أزمة 
ك��ورون��ا مناسبة إلص���اح أوض���اع مقلوبة 
واتخاذ قرارات حاسمة.. طوفنا لألسف فرصة 
ما بعد التحرير وبدأ الكبار بالتجاوز وحلقهم 
الصغار فزاد املاء على العجني.. فرصة إلصاح 
االق��ت��ص��اد والتركيبة السكانية واملنظومة 
الصحية والتعليمية.. هل عرفتم الضرر من 

ترك الديرة هدد؟
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Retweet

Dr. SaadJaber @DrSaadJaber د. �صعد جابر

كل دقيقة بنضل بالبيت بتقربنا أميال من النصر.

Dr. Ahmad B. AlAli @ahmadbalali

اليوم هو #ي��وم الطبيب العاملي  ول��م يأتي في ع��ام فخرا وعزا 
ونضاال كما أتى اليوم .. فخورين بالزمالء وجهودهم وتضحياتهم 
.. سيذكركم التاريخ .. دمعات املرضى .. دعوات امللكومني .. بسمات 
املتشافني .. بوركتم وبوركت جهودكم في كل الصفوف .. نحن صف 

واحد فالعلة ال تفرق وال تختار 

wassilaoulmi@ و�صيلة عوملي

دكتور كويتي قرر البقاء في فرنسا ألن الوضع هناك خطير ومن 
واجبه املساعدة..لكنه تعهد بالعودة إلى وطنه إذا شعر بأن الوضع 

فيها ساء . قمة املهنية واإلنسانية 

adhamkw@ ادهم

كل عام وانتو بخير يا اصحاب اطهر مهنه بالعالم واليهنونون 
اخواننا املمرضني.  #يوم الطبيب العاملي

mr.al-harbi @mohammad8899

لنكن أكثر لطفا مع بعضنا ، احلياة شرسة على كل منا ، التكن 
ذخيرة تنهي حياة غيرك

Badriya_Alsabah@ بدريه ال�صباح

الشهر إللي طاف اشترينا اخلروف  ب ٤٥ دينار اليوم اشتريناه 
ب٥٣ دينار من نفس الشركه املعروفه ... ما أدري منو قال حق التاجر 
املعروف إن احلكومه زادت معاشاتنا ... ال و يطالب هالتاجر بدفع ٢ 
مليار مع ربعه التجار ألنهم متضررين.. ترى املتضرر أهل الكويت مو 

انتوا. حسبي الله على جشعكم .

Salm_8q@ �صامل

تنبيه هام إلى عمالء البنوك ، اذا دق عليك رقم يقولك احنا البنك 
، ه��اذي شبكة حراميه يسرقون حسابك البنكي يطلبون منك رقم 

حسابك ويقولون عشان تاجيل االقساط التعطونهم شي

alshalahi_q73@ ندي عو�س ال�صالحي

اشكر #صاحب السمو .. والدنا الشيخ #صباح األحمد ربان 
سفينتنا وولي عهده #ورئيس احلكومه #والوزراء 

أمتنى أنا كمواطن بسيط أن هذه احلكومه تبقى عشر سنوات ألنها 
من أحسن احلكومات !

القارة القطبية اجلنوبية
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جن��ح��ت »غ��ي��ن��ي��س« 
ل����ألرق����ام ال��ق��ي��اس��ي��ة، 
ال���س���ل���ط���ة ال��رس��م��ي��ة 
لكسر وتسجيل األرق��ام 
القياسية ف��ي ال��ع��ال��م، 
بتوثيق ه��ّوي��ة ال��رج��ل 
املعّمر األكبر في العالم، 
وه��و البريطاني »ب��وب 
واي��ت��ون« ال���ذي يحتفل 
بعيد مياده ال� 112 هذا 
األسبوع. وحصل »بوب« 
على اللقب عقب رحيل 
امل��ع��ّم��ر األك��ب��ر السابق 

»شيتيتسو وات��ان��اب��ي«، الياباني ال��ذي ول��د في اخلامس 
من م��ارس ع��ام 1907 – وال��ذي ف��ارق احلياة ي��وم الثالث 
والعشرين من شهر فبراير 2020 عن عمٍر يناهز ال� 112 
و355 يوماً.  ووثق الرقم القياسي استشاري الشيخوخة في 
غينيس لألرقام القياسية«روبيرت يونغ«، ليكون عمره حتى 

يوم أمس الثاثاء، 31 مارس 2020، 112 عاماً ويومان.
 وفي ظل الظروف الراهنة، لم يتسنى لغينيس لألرقام 
القياسية لقاء املعّمر األك��ب��ر خ��ال حفل تقدمي الشهادة 
الرسمية كما ج��رت ال��ع��ادة، وذل��ك اتباعاً ملعايير الصحة 
والسامة في اململكة املتحدة. وعوضاً عن ذلك، استعانت 
املؤسسة بعائلته التي تعيش معه، والتي احتفلت معه بعيد 

مياده ال� 112 على شرفة منزله من مسافة أمان كافية. 
وول��د »ب��وب« ي��وم التاسع والعشرين من شهر مارس 
عام 1908 في مدينة »كينغستون أب��ون ُه��ل« في مقاطعة 

»يوركشير«، وهو أحد سبعة إخوة من العائلة ذاتها. 
وساهم والد »بوب« في تعليمه حتى سن السادسة عشر، 
حيث دفع والده نحو 3 يوروهات كل فصل دراسي لتعليمه 
حتى حصوله على فرصة تدريب مهنّية في مجال الهندسة 

البحرية. وبعد حصوله على الكفاءة املهنية الازمة.
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