
نشر عالم الفلك األمريكي بريان توماس مقاال 
في مجلة »Astroboiology« يشير فيه إلى 
سبب انقراض احلياة على األرض قبل ماليني 

األعوام.
إذ ج���اء ف��ي امل��ق��ال أن ان��ف��ج��اري��ن لنجمي 
سوبرنوفا وقعا منذ 2.5 مليون عام و8 ماليني 
ع��ام على التوالي، تسببا في ان��ق��راض أشكال 
مختلفة من احلياة على سطح األرض، عقب تدمير 
ثلث األوزون ما تسبب في زيادة عدد الطفرات عند 

املخلوقات احلية والنباتات.
وكان العلماء يعتقدون أوالاً أن النجمني انفجرا 
على مسافة 300-600 سنة ضوئية، ثم اتضح 
أنهما وقعا على بعد نصف تلك املسافة، ما شكل 

خطورة على احلياة األرضية.
وه��ن��اك حسب العالم األم��ري��ك��ي آث��ار فورية 
وأخرى طويلة األمد لهذين االنفجارين، وتلخصت 
اآلث��ار الفورية في زي��ادة كثافة األشعة البصرية 
والسينية وتدمير طبقة األوزون وما جنم عنه من 

حرائق وارتفاع درجة احلرارة وغيرها من الظواهر 
اخلطيرة. أما اآلثار طويلة األمد فظلت آالف األعوام 
ت��ؤث��ر ع��ل��ى س��ط��ح األرض ع��ل��ى ش��ك��ل جزيئات 

مشحونة طائرة بسرعة قريبة من سرعة الضوء.
ونتيجة لذلك، انخفضت كثافة األوزون في 

األعوام ال� 300 بعد االنفجار بنسبة 20-40%.
وتسبب هذا األمر في ظهور طفرات في جينات 
املخلوقات احلية التي سكنت األرض آنذاك، وبدأت 

حيوانات ونباتات كثيرة تنقرض باجلملة.
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 في الصـميم
على الرغم من سخونة األجواء السياسية احمليطة 
وتقلبات األحوال اجلوية لم نر أن حكومتنا الرشيدة 
أعدت خطة لألمن الغذائي واملائي.. في البلد أربعة 
ماليني إنسان قد يواجهون أسوأ األح��وال.. هادينها 

على البركة..
اللي تلدغة احلية يخاف من احلبل!

Shaikh_alQattan@  ال�صيخ اأحمد القطان

ال تزال دولة الكويت حكومة وشعباً تعبر عن نبض األمة 
العربية واإلسالمية جتاه املقدسات ، إن هذه التساؤالت 
اخلطيرة التي ُفّجرت في أذن وسمع العالم لكافية أن توقظ 
جدار الصامتني إن كان لهم ضمير ، إن الكويت منذ زمن 
بعيد وال تزال تقف بجانب املظلومني أينما كانوا وتقدم 

اإلغاثات العاجله لهم.

nasir_alarbash@   نا�رش حممد الأرب�س

افتخر بلهجة أهلك أي كانت، ال حت��اول تقلّد لهجات 
اآلخ��ري��ن، علشان ال تصير مثل غ��راب البني اللي ضيع 
املشيتني، خلّك طبيعي وواثق بنفسك، وال تصدق اللي يبون 

يشعرونك بالدونية ألن لهجته أو نسفة غترته مختلفة.
واملثل يقول يا شني شي ما شابه أهله

suad_alsabah@  د. �صعاد حممد ال�صباح

مخيفة فكرة أن يصبح الوطن موجوداً فقط في األناشيد 
الوطنية والكتب املدرسية!

خمسة رجال وسيدة 
يحتفظون بجثة والدتهم 

باستخدام مواد كميائية
جترد خمسة رجال وسيدة من الرحمة 
، وقاموا باالحتفاظ بجثة والدتهم امليتة 

طيلة أشهر باستخدام مواد كيماوية.
وك��ان��ت ال��س��ي��دة املسنة 70 ع��ام��ااً، 
التي توفيت في منزلها في والية أوتار 
ب��رادي��ش ف��ي يناير امل��اض��ي ، حتصل 
على راتب تقاعدي قدره 16 ألف روبية 
)234 دوالرااً( بعد وفاة زوجها املراقب 

اجلمركي السابق قبل عشر سنوات.
وق��ام االبناء بتحنيط جثة والدتهم 
باستخدام مواد كيميائية ، للحصول على 
راتبها شهريااً ، فيما تقدم أحد اجليران 
ببالغ للشرطة الهندية ، يشتكون فيه 
من احتفاظ األبناء باجلثة في املنزل دون 

إبالغ األقارب عن رحيلها.
وقال املسؤول األمني أيوديا براساد 
سينغ في تصريحات إعالمية ، اكتشفنا 
أن��ه��م حنطوا اجل��ث��ة باستخدام م��واد 
كيماوية. وعندما سألناهم، أصروا على 
أنها دخلت في غيبوبة. استدعينا طبيبا 

وكشفنا كذبهم.

انفجار جنمي يتسبب في انقراض احلياة على األرض!

انتهى حرفيون أفغان من واحد من املصاحف 
الشريفة القالئل املصنوعة من النسيج احلريرى 
النقي في البالد، وهو عمل فذ على أمل أن يساعد 
املبدعون فى احلفاظ على تقاليد البالد القدمية 

في فن اخلط .
ومت نسخ كل صفحة من صفحات املصحف 
الشريف - الذي يقع في 610 صفحات - يدويا 
فى عملية مضنية استقطبت فريقا مكونا من 38 
خطاطا ونساجا متخصصا في فن املنمنمات ملدة 

عامني تقريبا لالنتهاء منه .
وقد مت تطريز املصحف الشريف على احلرير 

النقي من قبل حرفيني أفغان مت تدريب العديد 
منهم في »مؤسسة توركواز ماونت« البريطانية 

فى كابول .
وق���ال خ��واج��ا قمر ال��دي��ن تشيشتى، وهو 
خطاط في السادسة والستني من عمره »لقد 
كان هدفنا هو ضمان عدم توقف الكتابة في هذا 
البلد، فالكتابة هي جزء من ثقافتنا، ومع اعتبار 
القرآن الكرمي كتابا مقدسا، يتم تكرمي فن اخلط 

فى اإلسالم بالفن اإلسالمي.. 
وب��اس��ت��خ��دام قلم م��ن اخل��ي��زران مت نسخ 
اآلي���ات القرآنية، حيث مت استخدام أسلوب 

ن��ص ال��ن��س��خ«، وه��و أس��ل��وب خطى ط��ور فى 
أوائل اإلسالم ليحل محل اخلط الكوفي ألنه من 
األسهل قراءته وكتابته، حيث كانت الزخرفة 
حول النص، و املعروفة باسم »اإلضاءة »، أكثر 
استهالكا للوقت لتستغرق كل صفحة أكثر من 

أسبوع لكتابتها .
وق��ال عبد ال��واح��د خليلي، املدير األفغاني 
مل��ؤس��س��ة )ت���ورك���واز م��اون��ت( البريطانية 
»سنعرض املصحف فى عدد من الدول اإلسالمية 
لنرى م��ا إذا ك��ان م��ن املمكن خلق ف��رص عمل 
للخريجني للعمل على نسخ قرآن كرمي آخر.. 

حرفيون ينسجون نسخة للمصحف الشريف من خيوط حريرية في أفغانستان

املصحف الشريف

وفاة رابع رائد فضاء »ميشي« 
على سطح القمر

قال مسؤولون إن رائد الفضاء األميركي أالن بني توفي في 
هيوستون عن عمر ناهز 86 عاما.

وكان بني رابع شخص ميشي على سطح القمر عام 1969 
خالل مهمة أبولو 12 كما قاد فريقا في محطة فضاء سكاي 

الب عام 1973.
وق��ال جيم بريدنستني مدير إدارة الطيران والفضاء 
األميركية )ناسا( في بيان »أالن بني الذي قال يوما إنه ’عاش 
أعظم حياة على وجه األرض’ ... أمر مريح أن نتذكر هذا 

الشعور ونحن نبكي وفاته«.

أميركي يبلغ الشرطة عن اختفاء 
منزله في بنسلفانيا

قدم أميركي من سكان مدينة بتلر في والية بنسلفانيا، 
يدعى روجر بنينعتون، شكوى للشرطة يبلغ فيها عن اختفاء 
منزله. كما نشر إعالن على موقع »فيسبوك« بشأن اختفاء 

املنزل، وطلب أي معلومات عن املنزل املختفي.
قال روجر، إنه اشترى املنزل في عام 2017 عبر االنترنت، 
حيث كان معجبا مبوقع البيت، الذي كان قرب الغابة. وعاش 

قبل ذلك في منزل متنقل وخطط لالنتقال إلى املنزل اجلديد.
وغ��ادر روج��ر مدينة بتلر، في 2 مايو، وبعد عودته في 
10 مايو، اكتشف اختفاء منزله، ولم يبق سوى القليل من 
مقتنياته اخلاصة على األرض، حيث بلغ املبلغ اإلجمالي 
ألشيائه اخل��اص��ة 1500 دوالر، ولكنه أع���رب ع��ن أمله 

باستعادتها وأنها أهم بكثير من املنزل نفسه.

أالن بني في لقطات أرشيفية

مشهد تخيلي النفجار جنمي


