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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«اللقاحات بدأت الشحن قبل خمس سنوات 

من موعدها لنشفي العالم»

الرئيــس األميركي ترامب عن جناح 
شركة «فايزر» في شحن أول دفعة 

من لقاح كوفيد.

«أشتاق للقاح لدرجة أنني مستعدة أن أضعه 

في عيني»

الطبيبة األميركية نينا شابيرو تعبر عن 
فرحتها بشحن لقاح «كوفيد» مؤخرا.

«مع زيادة حاالت الطالق أفكر أن أصبح زوجة 

ثانية لزوجي األول»

الكاتبة األميركية الساخرة راي ساني 
تعلــق على تصاعد حــاالت الطالق 

بالواليات املتحدة.

«سأطالب بعدم جلوس ١٢٦ عضوا من منكري 

االنتخابات بالكونغرس»

النائب األميركي ببل باسكريل يطالب 
بتفعيل التعديل ١٤ بالدستور األميركي 

اخلاص بخونة االحتاد.

«والدتي تتصل بــي بانتظام لتوصيني باألكل 

والنوم جيدا»

املمثل األميركي جيرارد باتلر متحدثا 
عن استمرار معاملة والدته له كطفل 

صغير.
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بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

سمو األمير ألعضاء احلكومة: 
ترسيخ دولة القانون وإعالء 

مصلحة الكويت.

اليوم افتتاح دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل 

التشريعي السادس عشر 
ملجلس األمة.

   سمعًا وطاعة 
   فال خير إن شاء اهللا.       يا صاحب السمو.

من بني االختبارات التي ال حصر لها التي 
فرضتها جائحــة كورونا كان اختبار حول 
تركز ڤيروس كورونا في مكان ضيق ومغلق 
كالسيارة. وبعد ان توصل باحثون الى ان أكثر 
األجواء التي يتركز فيها الڤيروس في مكان 
مغلق كالصف املدرســي الركنان اخللفيان، 
توصل باحثون الى ان ١٥ دقيقة في سيارة 
مغلقة مع شخص مصاب بالڤيروس تؤدى 
الى درجة عالية من احتمال االصابة بالعدوى. 
وذكر موقع «ميل أونالين» ان بحثا أجراه 
فريق من جامعة مساتشوستس أمهيرست 
األميركية أظهر ان التهوية تلعب دورا كبيرا 
في تبديد كثافة الڤيروس داخل الســيارة. 
واستخدم الباحثون منوذجا حاسوبيا حملاكاة 
انتقال اجلزيئــات احلاملة للڤيروس داخل 
سيارة مغلقة وتوصلوا الى ان أكثر الطرق 

فاعلية لدرء خطر العدوى هو ابقاء كل النوافذ 
مفتوحة، وفي حال تعذر ذلك في األجواء الباردة 
فيجب احلرص على فتح نافذتني على األقل.

ووجد الباحثون ان أفضل نافذتني لتحقيق 
هذا الغرض همــا نافذة املقعد اخللفي وراء 
السائق ونافذة مقعد الراكب األمامي. وعلى 
العكس من التصور الشائع بأن ابقاء النافذتني 
األماميتني مفتوحتني كفيــل بتغيير تهوية 
الســيارة، أظهرت التجارب ان فتح النافذة 
خلف السائق ونافذة الراكب األمامي يحقق 

أفضل نتيجة.
وأوضح الباحثون ان فتح النوافذ ال يغني 
عن ضرورة وضــع الكمام واحملافظة على 
التباعد وعلى عدم وجود أكثر من راكب واحد 
في السيارة خصوصا في حالة عدم التأكد 

من خلو السائق من الڤيروس.

عمل املرأة يعاني
بسبب تهديد «كوفيد - ١٩»

لرمبا رأى البعض في 
كلمات لورا فارس مبالغة 
مفرطــة عندما قالت أمام 
البرملان البريطاني: «اننا 
نقف على شــفا حمام دم 
فيما يتعلق بعمل املرأة» 
في معــرض حديثها عن 
التأثيــر االقتصادي غير 
املتكافئ لڤيروس كورونا، 
ولكن كالمها لم يكن بعيدا 

عن احلقيقة.
ونقلـــــت صحيفـــة 
«الغارديان» عن فارس، 

التي تتقاســم رئاســة مجموعــة من مختلــف األحزاب 
البريطانية لدراســة تأثير اجلائحة على حياة النســاء 
العامالت في البالد، قولها للصحيفة انها تخشى ان النساء 
عالقات في (كماشة) ظاملة بسبب اجلائحة. فاملرأة تفقد 
وظيفتها ألن احلضانة احمللية أغلقت ومن الصعب ايجاد 
رعاية أخرى لألطفال ألنها مكلفة جدا، وينتهي األمر باملرأة 
الى البقاء في البيت الى ان يبلغ األطفال ســن املدرسة، 
وعندئذ ستكون املرأة قد تخلفت عن الرجل العامل الذي 

لم يعان من انقطاع عن وظيفته.
وتضيف فارس: «اعتقدنا اننا تخلصنا من هذه الظاهرة 
في أوائل القرن احلالي عندما شرع حزب العمال بزيادة 
أماكن الرعاية لألطفال ولكن اجلائحة تهدد بإعادة عقارب 

الساعة الى الوراء».
وتشير الصحيفة الى ان البيانات تظهر ان اعداد النساء 
اللواتي وجدن عمال تراجعت خالل االغالق مقابل ارتفاع 
فــي توظيف الرجــال رمبا نتيجة الزدهــار أعمال النقل 
التــي تعتمد على الرجال في حني كانت جتارة التجزئة 
تعاني وتسرح جزءا من قوتها العاملة التي تشكل النساء 
تقليديا جزءا كبيرا منها. والنتيجة بالنســبة للعامالت 
هي القبول بوظائف متدنية األجر وبدوام نصفي خشية 

عدم العثور على وظائف بشروط أفضل.

لورا فارس

أقمار اصطناعية تتبع مسار 
املخلفات البالستيكية 

باحمليطات

جاكرتــا - أ.ف.پ: جتر األمطــار أطنانا من النفايات 
البالســتيكية املتأتية من شــوارع جاكرتــا وصوال إلى 
شواطئ بالي أو حتى احمليط الهندي، ويشكل هذا املسار 
محور أبحاث بأقمار اصطناعية هدفها حتسني جمع هذه 

املخلفات.
وتعد إندونيســيا التي يبلغ عدد ســكانها نحو ٢٧٠ 
مليونــا ثانــي منتج فــي العالم بعد الصــني للمخلفات 

البالستيكية التي تلوث احمليطات.
وصحيح ان األولوية تقضي بالتخفيض من استخدام 
البالستيك في األرخبيل، غير أن هذا التحدي يبقى هائال 
وقد تســتغرق هذه اجلهود سنوات طويلة. وباالنتظار 
يســعى فريق من الباحثني إلــى التعمق في فهم طريقة 

انتشار هذه النفايات لتحسني جمعها.
وفي فبراير مت إرســاء أجهزة تعقب موصولة بنظام 
«أرغوس» لألقمار االصطناعية عند مصب نهر في جاكرتا 
وبالقرب من باندونغ (جاوا) وفي باملبانغ (ســومطرة) 
مببادرة من شركة «سي ال اس» الفرنسية التابعة للمركز 
الوطني للدراســات الفضائية، وذلك في سياق مشروع 
أطلقته الوزارة اإلندونيسية للشؤون البحرية والصيد.
وقصــد إيراي راغابوترا املتعاون مع «ســي ال اس» 
املوقع الذي يصب فيه نهر تشي سا داني في بحر جاوا 
بالقــرب من العاصمة اإلندونيســية، والــذي يقول بعد 
رميه في املياه أجهزة تعقب طوافة صفراء مغطاة بطبقة 
واقية من املياه: «نطلق اليوم أجهزة لتحديد التموضع 
اجلغرافي بغية تتبع مسار املخلفات البالستيكية التي 

تصل إلى البحر».

إندونيسيا ثاني أكبر منتج للمخلفات البالستيكية بالعالم
ملشاهدة الڤيديو

شبح جتارة العبيد يطارد نائبًا بريطانيًا..
هل يدفع دراكس ثمن أخطاء أسالفه؟

شبح العبودية يخيم، كما 
تقول صحيفة «االوبزرفر» 
علــى حيــاة الرخــاء التي 
يعيشها النائب في البرملان 
البريطانـــــي عــــن حزب 
احملافظــني واملليونيــــــر 
ريتشــارد دراكس. وكانت 
الصحيفــة ذاتها هــي التي 
أماطــت اللثام عــن حقيقة 
مؤملــة ترخي بظاللها ليس 
فقــط علــى عائلــة النائب 
وأســالفه بــل أيضــا على 
حياته احلاليــة كواحد من 

اكبر أثرياء بريطانيا.
املسألة، حسب الصحيفة، 
تتعلق مبزرعة لقصب السكر 

دراكس عن والده بعد وفاته 
عــام ٢٠١٧. وهــو يواجــه 
اآلن مطالب مــن مفوضية 
التعويضات فــي الكاريبي 
بدفع تعويضات عن استغالل 
العائلة البشــع للعبيد بني 
األعوام ١٦٤٠ و١٨٣٦. ويصف 
الســير  رئيــس املفوضية 
هيــالري بيكلــز املزرعــة 
بأنها «حقل قتل» و«مسرح 
جرمية» بحق عشرات اآلالف 
من العبيد الذين قضوا فيها 
في ظروف مريعة. ويقول ان 
على دراكس اإلقرار بالثروة 
التــي حققتهــا عائلته عن 

طريق العبودية.

ولكــن دراكــس، ضابط 
احلرس سابقا والصحافي 
السابق في الـ «بي بي سي» 
البالغ ٦٢ عاما، ال يرى نفسه 
مســؤوال عن الكيفية التي 
تراكمــت بها الثــروة التي 
ورثها عن والده ويقول: «أنا 
مدرك متاما لتجارة العبيد 
في جــزر الويســت انديز، 
والــدور الــذي لعبــه فيها 
أســالفي البعيدون مؤسف 
للغاية ولكن ال ميكن حتميل 
أحد املســؤولية اليوم عما 
حدث قبل مئات السنني. هذا 
جزء من تاريخ بالدنا الذي 
ينبغي ان نعرفه جميعا».

النائب البريطاني واملليونير ريتشارد دراكس

في باربيــدوس، في البحر 
الكاريبي تبلغ مساحتها ما 
يعــادل ٢٥٠٠ دومن، ورثها 

«قصاب نباتي» هولندي يوفر بدائل حملبي اللحوم
هولندا - (أ.ف.پ): عندما 
تخلى ياب كورتيفيخ عن اللحم 
وأسس شركته اخلاصة بهدف 
توفيــر بدائــل نباتية حملبي 
اللحــوم، ظــن أقربــاؤه أنها 
مجــرد صيحــة عابــرة، لكن 
جهود هذا املــزارع الهولندي 

كللت بالنجاح.
فقد باع مؤسس «القصاب 
النباتــي» شــركته لعمــالق 
الصناعات الغذائية «يونيليفر» 
ســنة ٢٠١٨. وقــد وضعــت 
املجموعة البريطانية الهولندية 
هذا املشروع اجلديد في قلب 
أولوياتهــا، طامحــة لتحقيق 
مبيعات سنوية بقيمة مليار 
يورو من هذه األغذية النباتية 
املصدر التي تغزو سوقا قيد 
االزدهار. ويقول كورتيفيخ في 
تصريحات لوكالة فرانس برس 
«اخلطوة املقبلة في يونيليفر 
مذهلة بالفعل. وهم يستثمرون 
أمواال كثيرة في هذا املشروع 
ويتمتعون مبعارف واســعة 
وبقــدرة على تطويــر املاركة 

أينما كانت».
ويردف وسط حقل يشيد 
فيــه منزلــه املراعــي للبيئة 
مــع ســقف يغطيه العشــب: 
«هو حلم اســتحال حقيقة». 

الذي شــاء أن يفتح ابن فالح 
تربى «وسط البقر» في الريف 
الهولندي «ملحمة نباتية» في 

الهاي في ٢٠١٠.
ويقــول: «لكــن عائلتــي 
وشقيقي وشقيقاتي يؤيدون 
هذا التحول ويدعمون املؤسسة 
اجلديدة». ومبســاعدة طهاة، 
طــور املقــاول بدائــل نباتية 
اللحــوم، من  حتاكــي طعــم 
نقانق وإسكالوب وكرات حلم 
وغيرها. ويخبــر كورتيفيخ 

«كان هدفــي أن أصبــح أكبر 
قصــاب في العالم في أســرع 
وقــت. وكان النــاس يهزأون 
مني فــي ذاك الوقت ألنهم ما 
كانــوا يأخــذون أقوالي على 
محمل اجلد»، مشيرا «أما أنا، 
فكنــت أريد تقدمي بديل للحم 

الصناعي».
وبحسب «جي بي مورغان»، 
قــد تبلــغ ســوق «اللحــوم» 
النباتيــة املصــدر ١٠٠ مليار 

دوالر في غضون ١٥ عاما.

ياب كورتيفيخ في ملحمته النباتية

ويخبر املــزارع أنه كان «من 
كبار مستهلكي اللحوم» قبل 
أن يعتمد نظاما غذائيا نباتيا 

منذ ٢٠ سنة.
ويستذكر قائال: «رأيت أن 
الوقت حان كــي أتوقف. فقد 
ســئمت من هــذا النظام الذي 
يســخر احليوانات للحصول 
على اللحوم»، مقرا بأن األمر 

«لم يكن سهال».
ويضحــك ياب كورتيفيخ 
بــدوره مــن ترتيبــات القدر 

جوهانســبرغ - (د.ب.أ): عــادت عارضــة األزياء 
الشهيرة ناعومي كامبل إلى عالم عروض األزياء 
على مدى ٣ أيام انتهت األحد في مدينة الجوس 
النيجيرية، حيث استخدمت شهرتها في املوضة 
العاملية للترويج لألزياء التي يصممها خبراء 

املوضة من األفارقة الشباب.
وشــاركت عارضــة األزيــاء البريطانية 
منذ فتــرة طويلة في حــدث املوضة األول 
في نيجيريا «أرايز فاشــون ويك»، وقادت 
هذا العام مسابقة لعرض أعمال املصممني 
الشباب من جميع أنحاء القارة األفريقية.
وفــي حني أن فعاليات املوضة األخرى 
بدأت على اإلنترنت بسبب جائحة «كوفيد 
١٩» العاملية، أصرت كامبل على السفر إلى 
نيجيريا الســتخدام شهرتها في الترويج 

لألزياء األفريقية.
وأضافت كامبل ملجلة «فوج»: «ال أريد 

اجللوس فحسب وأفعل ذلك افتراضيا».

كامبل تروج لألزياء 
األفريقية بعرض «فعلي»

ناعومي كامبل محتفية 

باألزياء األفريقية

ملشاهدة الڤيديو

هل هناك عالقة بني إغالق نوافذ السيارة واإلصابة بـ«كورونا»؟


