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عبداهللا سالم عامج العنزي: ٤٩ عاما - ت: ٩٩٩٦٦٥٩٠ - شيع.
عبداللطيف علي محمد: ٩١ عاما - ت: ٦٦٣٥٨٧٨٧ - شيع.

محمد طالب عبدالرحمن طالب: ٦٩ عاما - ت: ٥٠١١٩٢٩٩ - شيع.
مضحي عواد نايف الشــمري: ٨٠ عامــا - ت: ٦٧٧٧٧٠٢٦ - 

٦٦٥٦٥٥٥٦ - شيع.
سليمة عبدالرســول علي محمد، زوجة عبداهللا حسن عبداهللا 

كمشاد: ٦٨ عاما - ت: ٩٩٦٨٧٥٥٠ - شيعت.
عبدالقــادر عبداهللا العلي الوزان: ٧٩ عاما - ت: ٩٠٠٠٩٠٦٦ - 

٩٩٨١٨٨٨٦ - شيع.
وليد علي العيسى: ٦٩ عاما - ت: ٩٩٠٠٥٢٢٧ - شيع.

فيصل جواد عبــداهللا الصفار: ٦٤ عامــا - ت: ٩٩٣٠٩٩٨٠ - 
٩٩٠٢٥٢٧٤ - شيع.

مساعد أحمد عبداهللا العبداإلله: ٨٧ عاما - ت: ٩٩٦٠٧٥٣٤ - 
٩٩٧٢٣٤٤٩ - الدفن التاسعة صباحاً.

إبراهيم رجب محمد غلوم شاه: ٨٢ عاما - ت: ٩٩٨٦٨٦٨٨ - الدفن 
التاسعة صباحاً.

أبعد من الكلمات

«لم نقم فقط بتسطيح المنحنى، بل دمرناه 
تقريبا، ٢٤ وفاة فقط»

اندرو كومو، يغرد  حاكم نيويورك 
عبر تويتر ليؤكد أن والية نيويورك 
متكنت من تقليــل أعداد اإلصابات 

والوفيات إلى حدها األدنى.
«حان الوقت لتفكيك شركة أمازون، فاالحتكار 

خطأ»
رجل األعمال األميركي ايلون ماسك، 
ينتقــد رجل األعمال جيف بيزوس 
مالك شــركة أمازون، ويدعو للنظر 

في ممارساته االحتكارية.
«ضرب المتظاهرين السلميين بالغاز عندما 
أراد التقاط صورة، فماذا لو أراد االســتمرار 

في الحكم؟»
إيڤان ماكمولن، الناشــط السياسي 
وضابط املخابرات األميركية واملرشح 
الرئيس  الســابق، منتقدا  الرئاسي 

ترامب.
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تابعونا وتواصلوا معنا

عندما كنت طالبا باملدرسة األحمدية وأول دخولي 
احلياة االجتماعية زرت كاملعتاد ديوانية املرحوم ياسني 
الغربللي في ضاحية الصاحلية مبدينة الكويت القدمية 
وكان ذلك مساء اجلمعة حتديدا، حيث تضم الديوانية 
املهتمني بالعلم واملعرفة ومن لهم أفكار حديثة تخدم 
املجتمع، إذ دخل علينا املرحوم عبداهللا املال سكرتير 
احلكومة، آنســنا بحديثه، فقد كان شائقا، لكنه أزمع 
اخلروج من املكان، قال بصوت جهوري سمعه اجلميع 
ان الكويت ستنعم بثروة طائلة، قهقه البعض سخرية 
من هذا اخلبر وصمت آخرون لعدم استيعابهم هذه 
الكلمــة وأجابه احد كبــار رواد الديوانية مبا معناه: 
أنى لنا بالثروة الطائلة، ونحن ال نزال نئن من وطأة 

خسائر نتيجة انحسار أسواق اللؤلؤ؟
اســتدار الزمان وتغير احلال باألحوال وبتاريخ 
يونيو ١٩٤٦ كانت أولى شحناتها من النفط الى اخلارج 
باألمــر انه عندما قال كلمته كان بصدد التفاوض مع 
(شركة النفط) النفط باخلير الوفير، فاحلمد هللا على 

آالئه ونعمائه.

قهقهة تاريخية 
سافرة

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

من تاريخ ما أهمله التاريخ

بثــت فوكس نيوز لقاء مع أحد أصحاب املتاجر 
مبنطقة الماسا بوالية كاليفورنيا األميركية، حكى فيه 
موقفا طريفا. فقد قال دان باكستون، وهو صاحب 
متجــر بالي إت أجني لألدوات الرياضية أنه فوجئ 
بنهب متجره خالل مظاهرات السبت املاضي، فهب 
ذاهبا ليتفقد املتجر بعد أن هدأت املظاهرات في اليوم 
التالي، فوجد أن املتظاهرين قد قاموا بإحراق احملل 

ونهبه، بحيث لم يتبق فيه إال أقل القليل.
وأضاف باكستون: «شعرت باليأس واحلزن الثقيل 
عندما رأيت حجم الدمار الذي حلق مبتجري الذي 
استثمرت فيه كل أموالي. ولم أعرف كيف أتصرف. 
لكن بعد بضعة دقائق وجدت أناسا يدخلون متجري 
تباعا، ويقدمون أنفســهم على أنهم من متظاهري 
السبت، وبدأوا في تقدمي االعتذار لي عما حدث ثم 
بدأوا في العمل في تنظيف احملل وإعادة ترميمه بكل 
إخالص وتفان. فتبددت مشــاعر اإلحباط واحلزن 
التي أصابتني في البداية وحل محلها مشاعر التعاون 
واألمل والتفاؤل بالتدريج». وتابع: «ثم حدثت مفاجأة 
أخرى. فقد دخل املتجر شابا بدت عليه مشاعر التردد 

واالستحياء، وسأل عن صاحب احملل، فتقدمت منه 
وقدمت نفســي إليه، فقال له الرجل: «هل ميكن أن 
أحتدث إليك على انفراد باخلارج؟»، فذهبت للخارج 
حيث سيارته، التي أخرج منها الشاب حقيبة رياضية 
كبيرة، ووضعها أمام صاحب املتجر قائال: «اعذرني 
ألني طلبت احلديث على انفراد، فأنا أشعر بالعار». 
ثم أكمل الشاب: «أنا شــاركت في مظاهرة األمس 
وعندما مررت قرب متجرك ووجدت أبوابه قد انخلعت 
وشاهدته يتعرض للنهب واحلرق، دخلت دون تفكير 
وأخذت هذه احلقيبة الرياضية من على الرف ووضعت 
بها بعــض األغراض الثمينة من متجرك». ثم أكمل 
الشاب: «لكني أشعر بالعار اآلن وأريد أن أعتذر لك 
وأعيد إليك كل ما أخذته، وأرجو أن تسامحني. فقد 
قمت بعمل خاطئ وها أنا أصححه. فهل تسامحني؟» 
عند هذه اللحظة شعر باكستون بأن آالمه التي تراكمت 
فوقه عندما دخل املتجر ألول مرة في الصباح، قد 
بدأت تشفى، فأجاب الشــاب قائال: «أنا أسامحك. 
فقد ســبق لي أن قمت بأفعال طائشة عندما كنت 

املتجر حلظة الهجوم عليهفي مثل عمرك».

نهاية أسطورة هيدروكسي 
كلوروكني كعالج لـ«كورونا»

يبدو أن فكرة استخدام عقار هيدروكسي كلوروكني 
كعالج ضد ڤيروس كورونا ستدفن مرة واحدة والى 
األبد بعد ظهور نتائج دراسة أجرتها جامعة اوكسفورد 

البريطانية على آالف من مرضى «كوفيد-١٩».
وكان العقــار قد أنعش آمال الكثيرين بأنه العالج 
«املعجــزة» ضد ڤيروس كورونا بعد ان روج له عدد 
من األطباء وبعد ان تبنــاه الرئيس األميركي دونالد 

ترامب قائال انه يستخدمه للوقاية من الڤيروس.
ولكن النتائج التي أظهرتها دراسة جامعة أوكسفورد 
أكدت بشكل قاطع ان العقار غير مفيد. ونقلت صحيفة 
«الغارديان» عن املشاركني فيما وصفتها بأنها التجربة 
األضخم واألفضل تصميما للعقار حتذيرهم من إعطاء 

الدواء ملرضى املستشفيات.
وكان البروفيسور مارتن الندري املختص باألوبئة 
في جامعة أوكسفورد واملشارك في البحث جازما في 
حتذيره من إعطاء الدواء في املستشــفيات، قائال انه 

«بال فائدة».
وتقول الصحيفة ان الدراسة بدأت في مارس بعينة 
عشــوائية من ١٥٤٢ مريضا مت إعطاؤهم هيدروكسي 
كلوروكني مقابل عينة عشوائية أخرى من ٣١٣٢ مريضا 
مت إعطاؤهــم عالجا عاديــا. وفي غضون ٢٨ يوما من 
بــدء التجربة توفي ٢٥٫٧٪ من الذين عوجلوا بالعقار 
و٢٣٫٥٪ ممن تلقوا العالج العادي. وبالرغم من التفاوت 
البســيط في األرقام توصل الباحثون الى االستنتاج 

بأن العقار لم يكن مجديا.

البريطانيون يسقطون متثال تاجر العبيد كولستون:
ُمراٍب باعت شركته ١٠٠ ألف عبد في ١٧ عامًا

جتارة العبيد بشكل شخصي 
وان كان عضــوا فعــاال فــي 
امللكيــة  الشــركة األفريقيــة 
التي عرفت مبمارســتها لهذه 

التجارة.

فــي نهر ايفــون ولكن يعتقد 
ان مسؤولي املدينة سينقلونه 
الى متحفها الذي كان قد أعرب 
على موقعــه عن اعتقاده بأن 
كولستون لم يكن ضالعا في 

فــي أعمال الربا من جهة وفي 
أعمال اخليــر من جهة أخرى 
وهذه األخيرة هي األعمال التي 
ســعى التمثال إلى تخليدها. 
املتظاهــرون ألقــوا بالتمثال 

عندما صب املتظاهرون في 
البريطانية  مدينة بريستول 
جــام غضبهــم علــى متثــال 
ادوارد كولستون كانوا بذلك 
يضعون نهاية لظاهرة مثيرة 
جلدل ســبق بزمن املسيرات 
املتضامنة مــع املظاهرات في 
املدن األميركية احتجاجا على 
العنصري. وبحسب  التمييز 
صحيفــة «الغارديــان» فــإن 
التمثال نصب عام ١٨٩٥ تخليدا 
لذكرى أعمال اإلحســان البن 
املدينة البار الذي كان شريكا 
في الشــركة اإلفريقية امللكية 
التي كانت حتتكر جتارة العبيد 
في غرب افريقيا والتي كانت 
تضع وسما باسمها على صدور 
العبيــد من الرجال والنســاء 
واألطفال الذين كانت تبيعهم. 
وتضيف الصحيفة انه يعتقد 
ان الشركة باعت نحو ١٠٠ ألف 
من ســكان غــرب أفريقيا بني 
األعوام ١٦٧٢ و١٦٨٩ في منطقة 
الكاريبي واألميركيتني. وفي 
عام ١٦٨٩ باع كولستون أسهمه 
في الشركة التي كّون من خاللها 
ثروة طائلة استخدمها الحقا 

متظاهرون بريطانيون يدحرجون التمثال قبل إلقائه في النهر

تسعينية يابانية شغوفة باأللعاب اإللكترونية
طوكيــو-أ.ف.پ: تقــوم 
مــوري  هاماكــو  اليابانيــة 
يوميــا  عامــا   ٩٠ البالغــة 
بتماريــن للمحافظــة علــى 
رشــاقة أصابعهــا... ليــس 
حلياكة الصوف أو التطريز، بل 
ملمارسة األلعاب اإللكترونية.
امللقبــة «اجلدة  املتقاعدة 
الالعبة» متضي ثالث ساعات 
أو أكثــر يوميــا فــي محاربة 
الوحــوش وشــن هجمــات 
فــي عوالــم افتراضية ضمن 
ألعابها اإللكترونية املفضلة، 
ومتلك أيضا قناة خاصة عبر 

«يوتيوب» ملتابعيها.
الشــعر  وتقــول صاحبة 
األشيب خالل مقابلة مع وكالة 
فرانس برس عبــر االنترنت 

وتتســم تصرفات موري 
باالتزان، إال أن ذلك يتبدل ما أن 
تبدأ اللعب فتتحول إلى مطلقة 
نار شرسة في لعبة «كال أوف 
ديوتي» أو مستخدمة متمرسة 
للســيف «في نيــر: اومتاتا». 
تقيم موري في شيبا في جنوب 
شرق اليابان مع عائلتها وهي 
صاحبة رقم قياسي مدرج في 
موسوعة «غينيس» كعميدة 
سن الالعبني عبر «يوتيوب» 
حيث لديها ٣٠٠ ألف مشترك 
على قناتها باملوقع الذي أطلقته 
عام ٢٠١٤ للتواصل مع العبني 
آخريــن، والتي حققت ماليني 
املشاهدات مع مضامني تظهرها 
وهــي تلعــب أو فــي حياتها 

اليومية.

أن الفوز على احد أعدائها على 
الشاشة يساعدها في التخلص 
من الضغط النفسي والتوتر.

«أنا شغوفة مبمارسة األلعاب 
اإللكترونية كل يوم». وتضيف 
«أمتتع بكل يوم» مشددة على 

اليابانية هاماكو موري مع «يد» اللعب   (أ.ف.پ)

احلربي لـ «األنباء»: ال ضرر من سوسة بذر املاجنو إذا لم تخرج من اللب
أكدت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املساعد بقسم العلوم 
فــي الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي د.جنان احلربي أنه 
ليس هنــاك أي ضرر يترتب 
على وجود سوسة بذر املاجنو 
فــي الثمرة ما لــم تخرج من 
اللب اخلشبي إلى اجلزء الذي 

يتم أكله. 
وقالت احلربي في تصريح 
لـــ «األنبــاء»، تعقيبا على ما 
مت تداوله عن حشرة تختبئ 
فــي بذرة فاكهــة املاجنو بعد 
انتشار مقطع ڤيديو لشخص 
يفتح لب أو البذرة اخلشبية 
للماجنو ليجد بداخلها حشرة 
سوداء، ما أثار قلق املواطنني 
واشــمئزازهم، إن أغلب ثمار 
املاجنو غير املعالج باملبيدات 
احلشرية من املمكن أن يحتوي 
على نوع من اخلنفساء يعرف 
بالســوس (سوســة بــذرة 

الفتحــة بإفرازات خاصة بها، 
وحني يفقــس البيض تخرج 
اليرقات وتتجه إلى اللب اللني 
غير الناضج وتدخل في جوفه. 
والقنــوات التــي تعملها لكي 
تصــل إلى اللــب تلتئم خالل 

فترة نضوج الثمرة. 
وأضافت: غالبا ما تتكون 
يرقة واحدة في كل بذرة وتنمو 

أمــا ســبب عــدم مــوت 
السوســة عندما نضعها في 
الثالجة، فقالت احلربي: أوال، 
درجــة حــرارة الثالجة التي 
تتــراوح بــني ٣ و٤ درجــات 
ســيليزية ال تقتــل أغلــب 
احلشــرات إال اذا وضعت في 
الفريزر ونحن عادة ال نضع 
الفاكهــة في الفريــزر، ثانيا: 

وجود اللب اخلشبي السميك 
الذي يعتبر حافظة خشبية 
سميكة من البرودة واحلرارة، 
وثالثا: جميع احلشــرات من 
ذوات الدم البــارد فبإمكانها 
أن تخفض درجة حرارتها مع 

البرودة لتقاومها.
وردا على سؤال عما إذا كان 
هناك ضرر مــن أكل املاجنو 
في هذه احلالة، قالت احلربي: 
بالرغم من أن هذه السوســة 
ممنوعة فــي العديد من دول 
العالم، لكن ال يوجد ضرر إذا 
كانت داخل البذرة اخلشبية. 
ولكن إذا تواجدت خارج اللب 
فمن املمكــن أن تدمر الثمرة 
وتتلفها وتقلل من صالحيتها 
لألكل، ناهيــك عن الفضالت 
التي تنتجها وهي في طريقها 
للخارج التي ميكن أن تكون 
ضارة ملن تكون لديهم مناعة 

ضعيفة.

بعد أسبوع إلى حشرة كاملة. 
تتغذى اليرقة أوال على النسيج 
اللحائي أو اخلشبي للبذرة ملدة 
شــهر كامل ثم تعمل فتحات 
متكنها من اخلروج منه، وبعد 
خروجها مــن اللب تبدأ بأكل 
اجلزء العصــاري من الثمرة 
وهي في طريقها للخارج لكي 

تتكاثر وتعيد دورة حياتها.

خبيرة علم احلشرات أكدت أن هذه احلشرة ال متوت بوضع الفاكهة في الثالجة

وعلى سطح الثمرة احلشرة داخل بذرة املاجنو

املاجنو) التي تنتمي الى جنس 
.Sternochetus

وعن طريقة دخول احلشرة 
الــى داخــل اللب، قالــت: أوال 
أنثــى السوســة بعمل  تقوم 
فتحة صغيرة بفمها الطويل 
على سطح ثمرة املاجنو غير 
الناضجــة، حيــث تضع فيها 
بيضــة أو بيضتــني وتلحــم 

د. جنان احلربي

ملشاهدة الڤيديو
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