
أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االثنني

واحد أبواللطف

«كورونا» يجبر ترامب على 
وضع الكمامة!

٧٥ ٪ نسبة التزام املجمعات 
واملطاعم باالشتراطات.

  نبي الكل چذي.  االعتراف باخلطأ فضيلة!!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فاطمة أحمد جمعه العلي األنصاري، زوجة خليفة علي سليمان 
املولي: ٦٠ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٥٢٧٥ ـ شيعت.

خلود يوسف عبداهللا العامر، أرملة عبداهللا عبدالعزيز الرشيد: 
٦٥ عاما ـ ت: ٩٥٥٥٥٩٦٥ ـ ٩٠٠٠١٠٢٠ ـ شيعت.

فهد علي محمد الغنام: ٩٥ عاماـ  ت: ٩٩٧١٤٤٤٦ـ  ٥٠١٣٦٩٩٩ 
ـ شيع.

شيخة ناصر إبراهيم اللهيدي، أرملة يوسف عبداهللا الكيشان: 
٨٠ عاماـ  ت: ٩٩٠٢١١٣٩ـ  ٩٧٤٠١١٧٩ـ  ٩٩٠٨٦٣١٢ـ  شيعت.
محمد خليفة فهد الدعي: ٧٦ عاما ـ ت: ٥٥٠١٠٠١٨ ـ شيع.

تهاني صالح عبدالوهاب الرومي، أرملة عيسى إبراهيم العثمان 
الراشد: ٥٨ عاما ـ شيعت.

حافظ حسن علي عبداحملسن بوحمد: ٦٩ عاماـ  ت: ٥٠٦٩٩٥٤٤ 
ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«اليوم وصل حائط الحدود الجنوبية ٢٤٠ 
ميال وســنكمل ٤٥٠ ميال نهاية العام. 
الديموقراطيون يريدون حدودا مفتوحة 

لدخول الجميع حتى المجرمين»
الرئيس ترامب معلناً اســتكمال 
بناء حائط احلدود مع املكسيك.

«ترامب يرتدي كمامة»، مؤسف أن يتحول 
هذا الى عنوان رئيسي بالصحف

الروائي األميركي ستيفن كنج.

«ترامب يرفض العلم مما يقتل األميركيين 
بكورونا. نوفمبر الحالي، علينا أن نرفض 

ترامب»
السابق بيرني  الرئاسي  املرشح 

ساندرز.

«الرؤساء تســتبدلهم االنتخابات، لكن 
القياصرة ال يرحلون»

جراهام أليسون، مفكر سياسي 
أميركي ومساعد سابق بوزارة 
الدفــاع األميركيــة، ملمحا إلى 
احتمال بقاء الرئيس ترامب حتى 
لـــو أتت االنتخابــات في غير 

صاحله.
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نهب معرض فني في طوكيو
بعد إجازته «سرقة» األعمال!

طوكيــو - أ.ف.پ: اقترحــت قاعــة للعــرض الفني في 
طوكيو أخيرا على الزوار «ســرقة» األعمال التي يريدون، 
إال أن جــزءا من هذه «الغنائم» عرضت ســريعا عبر موقع 
للمزادات العلنية. ظن املنظمون بداية أن هذا احلدث سيكون 
سريا بعض الشيء، إال أن النبأ انتشر سريعا عبر وسائل 
التواصل االجتماعي فتقاطر نحو ٢٠٠ شخص عند االفتتاح 

قبيل منتصف ليل اخلميس - اجلمعة.
وأبدى «اللصوص» فعالية كبيرة إذ «نهبوا» أعمال املعرض 
في أقل من عشــر دقائق فيما كان مقررا أن يســتمر عشرة 
أيام. وبسبب التدافع الذي حصل هرع عناصر الشرطة إلى 

املكان قبل أن يوضح لهم املنظمون الوضع.
وقــال توتا هاســيغاوا الذي يقــف وراء فكرة املعرض 
لوكالة فرانس برس «معرض الفن القابل للسرقة هذا» كان 
«اختبارا» من شأنه حتويل العالقة بني الفنانني واجلمهور.

وعادة ما يحترم املجتمع الياباني احملظورات فيما نسبة 
اجلرمية في البالد متدنية جدا. وقد تصرف بعض «اللصوص» 
في املعرض بلياقة على ما قال املنظم توتا هاسيغاوا. والدليل 
أنه عندما «أضاع أحدهم محفظته في الداخل مت حملها إلى 

املنظمني وإعادتها إلى صاحبها»، على ما أكد هاسيغاوا.

ملاذا ينقل الفرنسيون النحل إلى مناطق اخلزامى؟
الترحيل املؤقت خلاليا النحل 
الى مناطق أخرى عمل ميارسه 
مربــو النحل منــذ زمن طويل. 
الســبب هو إما نقــص املرعى 
للنحل بسبب تبدل الفصول أو 
الظروف املناخية وإما الرغبة في 
إنتاج عسل ذي نكهة مختلفة.

وتقول صحيفة «االندبندنت» 
إن مربي النحل الفرنسي جيروم 
باين يقوم منذ ١٩ عاما مبمارسة 
طقوس ترحيل بعض من خاليا 
النحــل التي يربيها إلى منطقة 
«بروفانس» التي تشتهر بحقول 
اخلزامى املمتدة على طول النظر.

ففي بدايات كل صيف يختار 
باين عددا من اخلاليا احملظوظة 
التي ســتمضي مــدة من الزمن 
وهي تنعم برحيق أزهار اخلزامى 

املتميز. الطقوس جتري حتت 
جنح الظالم وبعد استخدام دخان 
األعشاب الطبية اجلافة لتهدئة 

النحــل يقــوم بفتــح كل خلية 
واختيــار اخلاليا التي حتتوي 
على اكبر عدد من النحل القوي.

بعــد ذلك يعمــل باين على 
حتميل اخلاليا على شــاحنته 
وينطلق بها ليقطع مسافة نحو 
١٥٠ كيلومترا الى املنطقة احملددة 
فــي «بروفانس» وليصلها قبل 

شروق الشمس.
وهكــذا ومــع أول شــعاع 
للشــمس يخــرج النحــل مــن 
اخلاليــا ليجد نفســه في بيئة 
غير مألوفة، ولكن وسط حقول 
اخلزامى املغريــة برحيقها. أما 
باين فيعتبــر أن مهمته انتهت 
مؤقتا ويقفل عائدا الى مزرعته 
بانتظار نهايــة الصيف إلعادة 
خاليــاه الــى موطنهــا األصلي 
وليجني عســل اخلزامى الذي 
يتمتع برواج كبير والذي يسوق 

حتت اسم «أزهار بروفانس».

نحلة على زهرة خزامى

حشرة يأكلها الناس يوميًا دون أن يعلموا.. والرمز E١٢٠ ُيستخدم خلداعهم!
احلربي أكدت لـ «األنباء» أن الصبغة اُملستخرجة منها توجد في املرتديال والهوت دوغ ومعظم املعلبات والعصائر واحللوى احلمراء

كشــفت اخلبيرة فــي علم 
احلشــرات واألســتاذ املساعد 
في قسم العلوم بالهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقــي د.جنــان 
احلربي عن «حشرة نأكلها وال 
نعلــم»، وتدخــل صبغتها في 
كل منتجات املرتديال والهوت 
دوغ ومعظم املعلبات، مؤكدة 
انهــا غير مضرة وتــذوب في 
املــاء وهــي مســتهلك طبيعي 
مصدرهــا حيواني، وإن كانت 
تسبب بعض األعراض اجلانبية 
كالصداع واحلساسية. وقالت 
احلربي إنه إذا سألت أي شخص 
هل ســبق أن أكلت حشــرات؟ 
سيجيبك باشــمئزاز: بالتأكيد 
ال. وتســاءلت: هــل تعرف ما 
هــو الرمــز E١٢٠؟ لتجيب بأن 
هــذه صبغــة تســتخلص من 
يرقة اخلنفســانة التي تعرف 
بـ «كوشينيل» واسمها العلمي 

Dactylopius coccus وموطنها 
املكسيك وأميركا. 

وكشفت احلربي في تصريح 
لـ «األنباء» أن صبغة الكارمني 
تستخدم في املقام األول كملون 
أساسي في الطعام، حيث تتم 
إضافتــه بشــكل روتيني إلى 
املنتجات الغذائية مثل املرتديال 
والزبادي واحللويات احلمراء 

لألطفال واآليــس كرمي واللنب 
العالمــات  والعلكــة وبعــض 
التجارية للعصير ومشروبات 
الطاقــة. ويدخــل أيضــا فــي 
التجميــل مثل  مســتحضرات 
أحمر الشــفاه وظــالل العيون 
وبعــض األدوية وكذلك يدخل 

في صباغة األقمشة.
أنــه خلــداع  وأوضحــت 

 Eاملستهلك يستخدم الرمز ١٢٠
بــدال من ذكر املصدر، مضيفة: 
اذهــب اآلن واحضــر أي علبة 
حلم معلب أو حلوى لديك في 
البيت وتفحص مكونات امللصق 
بنفسك فســتجد ببساطة هذا 
الرمز من أحد مكوناته. ويحتاج 
حوالــي ٨٠٫٠٠٠ إلــى ١٠٠٫٠٠٠ 
حشــرة لصنــع كيلــو غــرام 
واحد من الصبغــة القرمزية. 
وأوضحت اخللفية التاريخية 
لألمر بذكر أن صبغة القرمزي 
بدأ صنعها واســتخدامها منذ 
القــرن اخلامس عشــر إلى أن 
ازدادت أهميتهــا االقتصادية، 
حيــث تنتــج بيــرو ٢٠٠ طن 
من الصبغة القرمزية ســنويا 
وجزر الكناري ٢٠ طنا سنويا. 
وتعتبر تشيلي واملكسيك من 
أبرز الدول املصدرة لها وفرنسا 
اليابان وإيطاليا من أكثر الدول 

استيرادا. وأضافت أن حلشرة 
الكوشــينيل أنواعــًا مختلفــة 
وأغلبها يســتخدم فــي إنتاج 
العديد من الصبغات وجميعها 
تعطي تدرجات للون األحمر.

إنه  وأضافت، د.احلربي 
فــي عــام ٢٠١٦، حدث جدال 
الغــذاء  إدارة  واســع بــني 
 FDA األميركيــة  والــدواء 
ومركــز العلــوم للمصلحة 
العامــة وهيئــة الصناعات 
الغذائيــة بخصوص كيفية 
كتابة صبغة القرمزي على 
الــدواء  ملصــق مكونــات 
أو املنتــج الغذائــي. واتفق 
يذكــر  أال  علــى  اجلميــع 
بالصريح مصدره احلشري 
واالكتفــاء بذكــر «خالصة 
القرمــزي» أو «قرمزي» أو 
E١٢٠ وأال تذكر أيضا األعراض 
املرضيــة اجلانبية. عموما، 

هــذه الصبغــة تــذوب في 
املــاء وغير مضرة بالصحة 
ألنهــا مســتهلك طبيعــي 
ومصدرهــا حيوانــي ولكن 
البعض تصبح لديه بعض 
من األعراض اجلانبية مثل 
 anaphylactic احلساسية أو
أو الصداع والدوخة   shock
وحتســس العــني واجللــد 
واجلهاز التنفسي واللوعة. 
لكــي ال يلتبــس األمر على 
النــاس، هناك مركب يعرف

بـ Red #٤٠ وهو مختلف عن 
٤ Natural red فاألول يعتبر 
مركبا كيميائيا يتسبب في 
حــدوث أمراض ســرطانية 
وأعــراض مرضية خطيرة. 
إذا كنت من األشخاص الذين 
يعانون من احلساسية اقرأ 
دائما وبحــذر امللصق على 

املنتج قبل شرائه.

حشرة اخلنفسانةد.جنان احلربي

أميتاب باتشان وابنه وزوجته 
مصابون بـ «كوفيد - ١٩»

بومباي - أ.ف.پ: قال مسؤول في بلدية بومباي أمس 
األحد أن جنمة بوليوود ايشــواريا راي باتشان مصابة 
بڤيــروس كورونا املســتجد غداة إعــالن إصابة زوجها 
أبيشيك ووالده النجم البوليوودي أميتاب باتشان (٧٧ 

عاما) ودخولهما املستشفى السبت في بومباي.
وتبني أيضا أن ابنتها ارياديا البالغة ثماني ســنوات 
مصابة أيضا بالڤيروس وفق املصدر نفســه الذي طلب 

عدم كشف هويته.
وقال أميتاب باتشان ملتابعيه الذين يفوق عددهم ٤٣ 
مليون شــخص على تويتر السبت «لقد ثبتت إصابتي 

بالڤيروس وأدخلت إلى املستشفى».
وأضاف «أطلب من كل الذين التقوني في األيام العشرة 

املاضية أن يخضعوا لالختبار!».
وأوضح ابنه أبيشــيك وهــو زوج راي أنهما «أدخال 

املستشفى بسبب أعراض خفيفة».
وكانت راي توجت ملكة جلمال العالم في العام ١٩٩٤ 

وبدأت التمثيل في مطلع التسعينيات.
وباتــت واحدة من أملع جنمات بوليــوود في الداخل 
واخلارج، وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت 

ابيشيك باتشان العام ٢٠٠٧.

أميتاب باتشان مع ابنه وزوجة ابنه أيشواريا

ملشاهدة الڤيديو
يابانية تصور رســمة «ملن يريدون ســرقة 
املوناليزا» باملعرض                   (أ.ف.پ)


