
هذه صورة قدمية يرجع تاريخها إلى سنة ١٩٠١م، يظهر فيها الشيخ مبارك 
الصباح وهو يســتقبل ضيوفًا له. وهؤالء الضيوف قدموا من روســيا على 
طراد حربي، وكان كبير الزائرين هو املستشــار الروســي أوســينكو، ومعه 
عــدد قليل من مرافقيه، وعدد آخر من البحارة الروس. وكان الشــيخ مبارك 
الصباح قد أقام لهم حفل اســتقبال متيز باحلفاوة والتكرمي. وقد كانت هذه 
الزيارة استباقا لزيارة حاكم الهند البريطاني اللورد كيرزون للكويت. ومن 
باب املنافســة بني بريطانيا وروســيا فــي ذلك الزمن فقد حضــر هذا الزائر 
الروســي الكبير لكي يثبت وجود بالده في املنطقة، وحرصها على عالقاتها 
مع الكويت، وخشــيتها من أن تكون زيارة اللورد كيرزون سببًا من أسباب 

إضعاف العالقات الكويتية ـ الروسية.
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أرقام اجلريدة

أبعد من الكلمات
«شكرًا الرتدائك الكمامة»

جوان غراندي، تشكر ابنتها املغنية 
أريانا غراندي، الرتداء كمامة طوال 

حفلها الغنائي.

«عجوز لكن غير متقاعد»

العب كمال األجسام الشهير آرنولد 
شوارزنيغر يشــارك مقطع ڤيديو 

أثناء أداء مترينات للظهر باألثقال.

«أصدرت قانونًا يجّرم االتصال بالنجدة لترهيب 
األقليات»

فيل مورفي، حاكم نيو جيرســي، 
يطور قانون االتصال بشرطة النجدة 

لترهيب األقليات.

«يليق بِك أن تصبحي أول رئيســة للواليات 
المتحدة في ٢٠٢٤»

املغنية األميركية كاردي بي مخاطبة 
النائبة األميركية أليكساندريا أوكازيو.

«نعيش منحنى حرف K حيث تزداد ثروة 
األغنياء ألعلى وتهبط دخول الفقراء ألسفل»

املستثمر األميركي أندرو ياجن يصف 
ما بعد انتهاء إغالق كورونا.
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«رأس رجل ملتح».. لوحة 
تتأرجح بني رامبرانت والتزييف

فنادق باريس الفخمة تواجه 
املخاطر وتعيد فتح أبوابها

لنــدن ـ أ.ف.پ: تبني أن لوحة ســحبها متحف بريطاني 
مــن العرض قبــل ٤٠ عاما ظنــا منه أنها نســبت زورا إلى 
رامبرانت تأتي بالفعل من مشــغل الرســام وهي ستخضع 
لتحاليل إضافية ملعرفة إن كانت قد رســمت على يد الفنان 

الهولندي، وفق ما كشف املتحف.
وهــذا البورتريه الصغير الذي يحمل اســم «رأس رجل 
ملتح» وميثل رجال ينظر إلى األســفل كان قد أعطي ملتحف 
أشــموليني في أكسفورد ســنة ١٩٥١ وعرض وقتها على أنه 
لرامبرانت. لكن في العام ١٩٨٢ اعتبرت مؤسسة «رامبرانت 
ريسيرتش بروجكت» املرجعية في مجال أعمال الرسام أن 

اللوحة نسبت زورا إلى رامبرانت فسحبت من العرض.
لكن بعد أبحاث جديدة بواسطة تقنيات حديثة «بات من 
املؤكد أن اللوحة رســمت في مشغل رامبرانت حوالي العام 
١٦٣٠»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن متحف أشموليني.
وســتعرض اللوحــة ضمن معــرض «يانــغ رامبرانت» 
(رامبرانت الشــاب) املقــام حاليا قبــل أن تخضع لتحاليل 
جديدة «في مختبرات أشــموليني ملعرفــة إن كان رامبرانت 

قد رسمها بيده»، بحسب بيان املتحف.
وفــي إطار التحضير لهذا املعرض، قــررت القيمة عليه 
آن فــان كامب أن تعيد النظر في هذه اللوحة، فتم حتليلها 

بواسطة تقنية تأريخ الشجر.

باريس - أ.ف.پ: تعيد الفنادق الفخمة في باريس فتح 
أبوابها بعد إقفال استمر خمسة أشهر ونصف الشهر، لكن 
هذه العودة محفوفة باملخاطر، إذ إن الزبائن الباريسيني 
الذين ستسعى هذه املؤسسات إلى استقطابهم إلى مطاعمها 
ومنتجعاتهــا الصحية لن يكونوا بديال كافيا لتعويض 

غياب السياح األثرياء.
وقــد أجلت هذه املؤسســات قــرار إعــادة الفتح إلى 
سبتمبر إثر قلة احلجوزات، فأقل من فندق واحد مصنف 
خمس جنوم في باريس من كل ثالثة عاود نشــاطه هذا 
الصيف، وفق بيانات مجموعة «ام كاي جي كونسالتينغ» 
املتخصصة في هذا املجال، وذلك مقابل ٦٨٪ في بقية البلد 
و١٠٠٪ على الساحل. ومتثل هذه الدارات التي تستقطب 
نوعا خاصا مــن الزبائن «واجهة الســياحة الراقية في 
باريــس بكل ما تتميز به من ترف وفخفخة ودراية بفن 
الطبخ واحلفــاظ على التراث. ويســترزق كبار الطهاة 
من هؤالء الزبائن. ومن مصلحة القطاع برمته أن يعود 
كل إلى عمله»، بحســب ما قــال فانغيليس بانايوتيس 
رئيس «ام كاي جي». وتتحمل هذه املؤسسات «مسؤولية 
مجتمعية جتاه املتاجر حولها وسائقي سيارات األجرة 
ومزوديها»، بحســب ما أكد فرنسوا ديالهاي الذي يدير 

فندقي «موريس» و«بالزا أتينيه».
وقد فتحت هاتان املؤسستان أبوابهما مجددا الثالثاء، 
كما احلال مع «بريســتول» و«بارك حياة-فندوم»، غير 
أن البعض فضل إبقاء األبواب مغلقة، مثل «لوتيســيا» 

الذي من املقرر إعادة فتحه في ٢٤ اجلاري.

لوحة «رأس رجل ملتح»

(أ.ف.پ) الفنادق واملطاعم في باريس بدأت استقبال الزبائن 

احلربي: مزارع لـ «البعوض» حملاربة الڤيروسات املميتة
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املســاعد في قسم 
العلــوم بالتطبيقي د.جنان 
احلربــي إنه ووفقــا ملنظمة 
العامليــة، يصنف  الصحــة 
البعوض على أنه من أخطر 
الناقلة لألمراض  احلشرات 
زيــكا  مثــل  الڤيروســية 
والشيكونغوليا وأخطرهم 
حمى الضنــك القاتل. الفتة 
إلى أن حمى الضنك هو من 
أكثر األمــراض التي ينقلها 
البعوض بنحــو ٥٠ مليون 
حالة حتدث على مســتوى 

العالم سنويا. 
د.احلربــي  وأوضحــت 
لـــ «األنبــاء» أن البعوضة 
الزاعجة Aedes مثل البعوضة 
 Aedes الزاعجــة املصريــة
aegypti هــي الناقــل األكثر 
ظهورا وانتشارا للڤيروسات. 
لذلك، كثفت الدول جهودها 
لعمل مشاريع علمية تهدف 
للحد من انتشــار األمراض 
الڤيروسية املنقولة بواسطة 
البعوضــة حلمايــة  تلــك 

البشرية.
حتديد النسل

وأشــارت إلى أن منظمة 
الصحة العاملية بنت في  ٢٠١٩ 
تقنية تعقيم ذكور البعوض 
باستخدام اإلشعاع للحد من 
انتشار تلك األمراض. مبينة 
أن تقنية احلشرات املعقمة 
(SIT) هــي نوع مــن أنواع 
حتديــد النســل وتتضمــن 
تربية كميات كبيرة من ذكور 
البعــوض العقيم في مزارع 
حشرية خاصة، ثم إطالقها 
للتزاوج مع اإلناث في البيئة 
اخلارجية، وبذلك تنخفض 
أعداد البعوض مبرور الوقت 
نظرا ألنها ال تنتج أي بيوض.

رب بكتيريا نافعة

وأفــادت د.احلربي بأن 
شركة Innovafeed الفرنسية 
أعلنت مبادرتها األولى من 

 WMP وقالت إن برنامج
مونــاش  جامعــة  تديــره 
وشــركائها اإلندونيســيني 
ومؤسســة Tahija وجامعة 
Gadjah حيــث جنــح فــي 
البكتيريا  اســتخدام تقنية 
الولبخية في تقليل معدالت 
اإلصابة بحمى الضنك بنسبة 
تصــل إلــى ٧٧٪ فــي أغلب 
املناطق املصابة في أستراليا 
وإندونيســيا.  والبرازيــل 
وحمى الضنــك متوطن في 
إندونيســيا، حيــث تشــير 

التقديرات األخيرة إلى حدوث 
مــا يقرب من ٨ ماليني حالة 

سنويا.
 WMP مديــر  أن  كمــا 
البروفيسور  أوقيانوســيا، 
كاميرون ســيمونز، ومدير 
املنقولــة  معهــد األمــراض 
باحلشرات (IVBD) في جامعة 
مونــاش، صرحــا بــأن فئة 
املنتجات اجلديدة للبعوض 
آمنة وفعالــة ملكافحة حمى 
الضنك وهي فقط ما يحتاجه 

املجتمع العاملي.

تعاون أميركي - صيني لتقليل عدد البعوض الناقل لـ «زيكا»

 د.جنان احلربي

نوعها إلنشــاء مزرعة في 
البعوض  استراليا لتربية 
كمجهود منها لدراسة طرق 
مكافحــة األمراض املنقولة 
حمــى  مثــل  بواســطته 
الضنك. وكشــفت الشركة 
عن مبادرتها غير الربحية 
في التعاون مــع البرنامج 
 World العاملــي للبعــوض
Mosquito Program حلماية 
دول العالــم مــن األمراض 
الڤيروســية القاتلــة تبعا 

إلى «يورونيوز».

البرازيل كافحت «حمى الضنك» 
بتربية ماليني «الذكور الزاعجة»

قالــت د.جنان احلربــي ان البرازيل 
افتتحت في ٢٠١٦ أول مزرعة لتربية ماليني 
من الذكور املعدلة وراثيا للبعوضة الزاعجة 
املصرية في محاولــة للحد من اإلصابة 
بحمى الضنك ولقمع أجناس مختلفة من 
البعوض الناقل للمرض الڤيروسي. وحتى 
اآلن النتائج مذهلة، وبعد إدخال البعوض 
املعدل وراثيا في البيئة في جزر كاميان 
الكبرى والبرازيل وماليزيا، انخفض تعداد 
البعوض إلى ما بــني ٧٥ و ٩٠٪، مقارنة 
باملناطق املماثلة التي لم يتم فيها إطالق 

البعوض.

تعاون أميركي ـ صيني

وقالت إن جامعة ميشيغن وجامعة سن 
يات سن اشتركتا في مشروع ناجح لتقليل 
عدد البعوض الناقل لڤيروس زيكا القاتل. 
وتســير العملية املختبرية على أن يصاب 
 Wolbachia ذكر البعوض ببكتيريا الولبخية
فتثبط ڤيروس زيكا وتعطل عملية التكاثر، 
ثم يتم إطالق سراح البعوض الذكر في البيئة 
اخلارجية. فمن خالل التزاوج تصاب اإلناث 
بالبكتيريا، وأي محاولة للتكاثر تؤدي فقط 

إلى بويضات عقيمة.
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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

اخلميس
خووش حچي2020 - Issue No.15950 ,٣ ١٥Thursday September من محرم ١٤٤٢ املوافق ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

تقرير: الكمامات املهملة 
والقفازات املستعملة 

هاجس جديد يرافق «كورونا».

«فيتش»: تصنيف الكويت 
عند AA سيبقى األفضل 

لسنوات عديدة.

  دام چذي الناس ليش 
خايفة؟!

     ماذا يحمل لنا هذا 
الڤيروس بعد؟!

ماكرون يختتم زيارة لبنان بعناق ماجدة الرومي 
والدموع في عينيه: ستكونون بخير

في ختام زيارتــه للبنان التي بدأها 
بزيارة الســيدة فيروز، التقى الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكــرون بالفنانة 
الكبيرة ماجدة الرومي، معبرا عن رغبته 
في رؤية تعاون فني لبناني ـ فرنســي 
بهدف مساعدة لبنان للنهوض من محنته.
ونشــرت الصفحة الرسمية للفنانة 
ماجــدة الرومــي صورا مــن اللقاء عبر 
الرئيــس  «فيســبوك» وعّلقــت «أراد 
الفرنسي أن يختتم زيارته للبنان بلقاء 
السيدة ماجدة الرومي تشديدا على رغبته 
في إبــراز وجه لبنان الفني احلضاري، 
وعبر لها عن رغبته في رؤية تعاون فني 
لبناني ـ فرنســي بهدف مساعدة لبنان 

للنهوض من محنته».
وتابعت الصفحة الرســمية للفنانة 
ماجدة الرومي «بدورها، أكدت له ماجدة 
أنها تضع صوتها بخدمة الوطن للنهوض 
من كبوته وللوقوف مع أهلنا بعد الكارثة 
التي أملت بالبشر واحلجر، وشكرته على 
كل ما قام ويقوم به خلدمة لبنان، مشيرة 
إلى زيارته للسيدة فيروز التي تالمس 
روح لبنــان املنفى اجلميل الذي نحبه، 
وتأثر الرئيس الفرنســي بكالم ســيدة 
الكلمــات التــي رأت الدمعة فــي عينيه 
فعانقها وكأنه بها يعانق الشعب اللبناني 

ليقول: ستكونون بخير».

بعد  أن بدأها بلقاء السيدة فيروز 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون معانقا الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي


