
أبعد من الكلمات
»سنحظر الحسابات المشككة في أهمية 

التطعيم«

مارك زاكربرغ يؤكد أن فيسبوك 
سيبدأ في اتخاذ إجراءات ملراقبة 

احملتوى.

»نحتاج إلى تعديل قوانين االحتكار للشركات 

الضخمة«

املســتثمر األميركي بيل غيتس 
متحدثا عن املشكالت التي تواجهها 

شركته نتيجة تضخم حجمها.

»قبلت التحدي، وسأخّفض السعر«

إيلون ماسك  املستثمر األميركي 
يخفض سعر سيارات »تسال اس«، 
بعد ســاعات من تخفيض شركة 
»لوسيد« املنافسة لسعر سيارتها، 

من نفس الفئة.

4:30الفجر
5:50الشروق

11:34الظهر
2:50العصر

5:17املغرب
6:34العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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 اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

أوروبا تواجه موجة ثانية كبيرة 
جدًا من »كورونا« و»الصحة 

العاملية« نفت أول من أمس 
وجودها.

مدينة نيهومناتسو تقيم احلداد 
على روح سمو األمير الراحل 

الشيخ صباح األحمد.

  رحمة اهلل عليك يا أمير  .. ومازال العالم يتخبط.
       اإلنسانية.

احلربي: الفئران غزت املنازل بسبب »كورونا« وحتولت »آكلة حلوم«
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املساعد ب قسم العلوم 
فــي الهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي د.جنان احلربي إنه 
علــى الرغم من أهميــة وجود 
الفئران في السلســلة الغذائية 
لكونهــا غذاء مفضــا للطيور 
اجلارحــة واخلفافيــش، فــإن 
جائحــة كورونــا وتداعياتهــا 
جعلت الفئران تتصرف بجنون 
وتغزو املنازل في بعض الدول 
وحتولت إلى »أكلة حلوم« بسبب 
الناجمــة عن ڤيروس  املجاعة 
»كوفيد-1٩« وبعد إغاق املطاعم. 
إن رؤيــة فأر في البيت تشــي 
بأن هنــاك احتمالية كبيرة أن 
تكون أعداد كبيرة أخرى مختبئة 
في أنفاق حتــت األرض أو في 

ولكن فأر مطابخ، هذه جديدة، 
مضيفــة: يتواصل معي الكثير 
من الناس يعانون من الفئران، 
والبعض منهم متحفظ وال يحب 
استخدام املبيدات احلشرية أو 
التواصل مع شــركات مكافحة 
احلشرات، حتى أقدم لهم النصح 
في كيفية القضاء عليها بطرق 
طبيعية. وأضافت احلربي في 
تصريح لـ»األنباء« : هذه املرة 
غير، وصلني ڤيديو من سيدة 
تعرض فيه قصة جناحها بعد 
معاناة طويلة من اختفاء جزء 
من مابســها وســجادة املنزل 
املوقــد والثاجــة.  وكيبــات 
قامت هذه الســيدة بقتل الفأر 
بنجاح مبســاعدة عاملتها بعد 
ليالي طويلة من املراقبة. عندما 

والتطهير حتسبا من عدم انتشار 
أي بكتيريا أو ميكروب، مشيرة 
في هذا الشــأن إلى أنه في عام 
1٩70 اكتشفت ڤيروسات كورونا 
الفئران الشــديدة العدوى مثل 
ڤيروس باركر )PRC( وڤيروس 
الغــدد اللعابيــة )SDAV(، وقد 
ثبت أن كليهما قادر على إحداث 
أمراض فــي اجلهاز التنفســي 
لإلنسان، فاحذروا عند التعامل 
معها. وعن صفات الفئران قالت 
احلربــي: الفأر آفة يقضي على 
كل شــيء »اخلضر واليابس« 
ولكن وجوده مهم في السلسلة 
الغذائية فهو غذاء مفضل للطيور 
اجلارحة واخلفافيش. ولألسف 
أصبــح هو املفتــرس في أزمة 
1٩«، حيث نشرت جريدة  »كوفيدـ 

»سن« البريطانية و»ناشونال 
جيوغرافيك« أن الفئران أصبحت 
تتصرف بجنون وتغزو املنازل 
وحتولت إلى »أكلة حلوم« تأكل 
صغارها وبعضها البعض بسبب 
الناجمــة عن ڤيروس  املجاعة 
كورونا وبعد إغــاق املطاعم. 
وتـوجـهـت الــحـربـي بالنصيحة 
قائلة: عندما ترى فأرا في بيتك 
فــا تتوقع أن يكون هو الزائر 
الوحيد. فهناك احتمالية كبيرة 
أن تكون هناك حشود مختبئة 
في أنفاق حتــت األرض أو في 
احلديقــة وال ميكنكم التخلص 
منها بعصاة. أنصحكم باستخدام 
الصقــات الفئران التي حتتوي 
على غراء قوي بحيث توزع في 

أرجاء البيت واملطبخ.

اطلعت على الڤيديو، رأيت فأرا 
»مربرب« بحجم القطة، حينها 
تساءلت: كم بيت وبيت يعانون 
من اختفاء الكثير من حاجياتهم 
دون معرفــة من هــو الفاعل؟! 
ال تقتلــوا الفــأر بأيديكم فهذا 
خطر عليكــم، ذلك ألن الفئران 
تعتبر من أكبر الثدييات الناقلة 
لألمــراض والبكتيريــا وهــو 
املســبب األول ملرض الطاعون 
األسود الذي أودى بحياة جزء 
كبيــر من ســكان أوروبا خال 

القرن الرابع عشر.
وتابعت: أحذركــم من قتل 
الفئران بعصا أو بأي أداة حادة 
والســبب أنه مبجرد أن يخرج 
دمه يجب أن تتبعوا جميع أنواع 
اإلجراءات الوقائية والتنظيف 

خبيرة علم احلشرات أكدت لـ »األنباء« أن رؤية فأر واحد في البيت تشي بأن أعداداً كبيرة أخرى مختبئة

د.جنان احلربي

احلديقة وهو ما يجب التعامل 
معــه وال ميكــن التخلص منه 
بعصا. وعن فئران املطابخ قالت 
احلربي: سمعت عن قطو املطابخ 

 »دي إي أيه« تضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخها:  
تكفي لتعاطي كل سكان أميركا واملكسيك!

املخدرات شملت 1406 كلغم من امليثامڤيتامني والكوكايني والهيروين

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: أعلن عناصر فيدراليون 
عن ضبط طن من امليثامڤيتامني في منطقة لوس 
أجنيليس، مشيرين إلى أنها أكبر كمية من املخدرات 
تضبطها الوكالة األميركية ملكافحة املخدرات )دي 
إي أيه( على أراضي الواليات املتحدة. وقال مدير 
الوكالة باإلنابة تيمو ثي شي خالل مؤمتر صحافي 
ان هذه الكمية من املخدرات »كافية لتوفير جرعة 
ميثامڤيتامني لكل رجل وامرأة وطفل في الواليات 
املتحدة واملكســيك«. وأطلق التحقيق في يونيو 
املاضي وهو أفضى إلى شــبكة كبيرة في جنوب 
كاليفورنيا على صلة بكارتل ســينالوا املكسيكي 
وكشف عن مخابئ متعددة للمخدرات في املنطقة.
وبعد مراقبة التجار، متكن عناصر األمن من 
ضبط ما مجموعه طن من امليثامڤيتامني )تتخطى 
قيمتها 7 ماليني دوالر عند بيعها في السوق(، فضال 
عن 400 كيلوغرام من الكوكايني و6 كيلوغرامات 

من الهيرويني.

 مبرة رقية القطامي ملرضى السرطان 
 ومنصة give تطلقان حملة 

»ارسم ابتسامة« لعالج 14 مريضة
حرصا على أداء دورها اإلنساني، وانطاقا من مبدأ التخفيف 
من معاناة املرضى، أطلقت »حياة« مبرة رقية القطامي ملرضى 
السرطان بالتعاون مع منصة give حملة »ارسم ابتسامة« لعاج 
14 مريضة غير كويتية وذلك ملدة سنة باألدوية احلديثة لعاج 
مرضى سرطان الثدي. وتأتي هذه احلملة رافعة شعار اإلصرار 

والتحدي جلمع املبلغ املطلوب بأسرع وقت. 
وقالت رئيسة املبرة ليلى الغامن: ان هناك مريضات بانتظار 
قلــوب رحيمة للبدء بعاج ســرطان الثدي، وهن غير قادرات 

على حتمل كلفة العاج، ونتطلع الى كرمكم 
ودعمكم لهذه الفئة والتي ال يخفى على أحد 
منكــم مقدار األمل الذي يحدوهن بانتظار 
الفرج من اهلل عز وجل. وفيما يلي رابطا 

احلملة باللغتني العربية واإلجنليزية:

English: https://www.give.org.kw/en/project/help - us-draw-a-smile
Arabic: https://www.give.org.kw/ar/project/help-us-draw-a-smile


