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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«قمة السلطان قابوس
والشيخ صباح» لقادة مجلس 
التعاون تختتم بتوقيع البيان 

اخلتامي و«بيان العال».

صاحب السمو يستذكر الدور 
املخلص لألمير الراحل

الشيخ صباح األحمد في املصاحلة 
اخلليجية.

  أدام اهللا اجتماعنا

على اخلير واحملبة.
  أطال اهللا في عمرك.. ورحم

أمير اإلنسانية.

أبعد من الكلمات
«صحيح أنا ممثلة، لكن ليس من حق أحد أن 

يعطيني دروسا في األخالق»

املمثلة األميركية فلورنس بوه، ٢٥ 
سنة، ترد على انتقادات لعالقتها مع 
املمثل زاك براف، ٤٥ سنة، نتيجة 

فارق السن.

«لم أقم بمخالفة أي قوانين لتطعيم األصدقاء»

املليونير األميركي ديفيد ماك يرد 
بأنه وضع أســماء  اتهامات  على 
أصدقائه لتخطي قوائم املنتظرين 

لتلقي اللقاح.

«أنقصت ١٣ كجم، وأمامي ١٠ أخرى»

املغنية األميركية سيارا تعلن إنقاصها 
١٣ كجم من وزنها واستمرارها في 
اإلنقاص، عقب والدتها طفلها الثالث 

مؤخرا.

«األم هي البطلة دوما»

املمثل األميركي ديفون موراي، يعلن 
إجناب أول طفل له باسم كوبر من 

شانون ماكافري.

«صورنا الفيلم بشكل ســري في عزلة عن 

الجميع»

املمثلة األميركية زيندايا تتحدث عن 
جتربة العمل في فيلمها اجلديد أثناء 
إغالق كورونا، حيث اجتمع طاقم 
الفيلم في استديو مت إغالقه عليه.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

بدر سعيد سعد اجلروي القحطاني: ١٩ عاما - ت: ٥٠٦٨٨٩٧٨ - شيع.
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- ت: ٩٩٤٩٩٦٢٨ - شيعت.
ألطاف جاســم عبدالرحيم العوضي: ٥٢ عامــا - ت: ٩٩٢٨٨١٧١ - 

٩٩٧٧٥٨٥٨ - ٩٩٠٦٢٠٠٨ - شيعت.
لولوه أحمد سعد العتيبي، أرملة محمد ابراهيم املعتوق: ٧٥ عاما 

- ت: ٩٩٦٠٧٩٧٧ - ٩٩٥٢٨٥٥٤ - شيعت.
فاطمة عباس محمد الكندري: ٨٣ عاما - ت: ٩٩٨٤٢٤٦٢ - ٩٩٦٦٢٢٩٩ 

- شيعت.
عبداهللا مبارك عبداهللا الوهيب: ٦٩ عاما - ت: ٦٦٥٠٥٠٠٥ - شيع.
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ألول مرة في الكويت

احلربي: الذباب املنزلي ينقل ٦٠ مرضًا واألمطار غّيرت عاداته
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذة املســاعدة بقسم 
العامة  الهيئــة  العلوم فــي 
للتعليــم التطبيقي د.جنان 
احلربــي إن هنــاك أكثر من 
١١٠ آالف نــوع من الذباب إال 
أن الذبــاب املنزلــي يعد من 
أكثر األنواع إزعاجا للبشــر 
بهــم  املباشــر  الرتباطــه 
واألنشــطة التي يزاولونها، 
مشيرة إلى الزيادة العددية 
غير احملمودة لهذا النوع من 

الذباب.
وقالت احلربي في تصريح 
لـ «األنباء» إن الذباب املنزلي 
خطر فاحترسوا منه، حيث 
يلتقــط مســببات األمراض 
من القمامــة ومياه الصرف 

مثــل التيفوئيــد، والزحار، 
والكوليرا، واجلمرة اخلبيثة، 
والسل، والتســمم الغذائي، 

والتهاب امللتحمة.
وتابعت: ينتشــر الذباب 
الوقــت نفســه  عــادة فــي 
كل ســنة فــي «املربعانية» 
وتعتبــر التغيرات املناخية 
مبا فيهــا درجــات احلرارة 
ومعدل هطــول األمطار من 
أبــرز العوامل احملــددة لهذا 
االنتشار. كما يشتكي الكثير 
مــن النــاس هذه األيــام من 
إزعاج الذباب املتواجد بشكل 
يومي داخل منازلهم. وأعتقد 
أن االنخفــاض امللحوظ في 
درجات احلرارة في اخلارج 
يدفــع الذبــاب لالحتماء في 

مستوى املقاومة لدى الذبابة 
املعروفــة أيضــا مبقاومتها 
العتيدة للبكتيريا والعديد 

من املبيدات التقليدية.
وأرجعت السبب في ذلك 
إلى االرتفاع في معدل هطول 
األمطار الذي حدث في األشهر 
الســابقة في الكويت، حيث 
كان لــه أثر كبير في حدوث 
تغييرات جذريــة في دورة 
حياة الذبابة وخاصة مرحلة 
البيــات الشــتوي املتمثلــة 
في الشــرانق. كما أن معدل 
جــرف ميــاه األمطــار عمل 
على كشف شــرانق الذباب 
املخبــأة في أماكــن القمامة 
وبقايا النباتات والرواســب 
العضوية املفترض أن تظل 

كامنة إلى أن تعتدل درجات 
احلرارة. والنتيجة الكثير من 
الشرانق حتولت إلى حشرات 

يافعة وتزاوجت.
وتـــوقعــــــت ظهــــورا 
غير محمود ملئات الذباب خالل 
الشهر املقبل مع اعتدال اجلو، 
متوجهة بالنصح إلى اجلميع 
وخاصــة فــي هــذه الفترة 
بتفادي املبيدات احلشــرية 
التــي تزيد من احلساســية 
وأعراض الربو لدى البعض 
وعليهم باستخدام الالصقات 
الصفراء أو البيضاء املتوافرة 
فــي املراكــز التجارية. وإذا 
متفشــية  األعــداد  كانــت 
أنصح باســتخدام املصائد 

الكهربائية.

األماكــن املغلقة الدافئة لكي 
يتابــع حياتــه. إلــى جانب 
املمارسات اخلاطئة مثل قلة 
النظافة وعدم التخلص من 
القمامــة فــي وقتهــا واألكل 
املكشــوف لفتــرات طويلة 
من العوامل املساعدة الرتفاع 
البيــوض والطفرات  معدل 

العددية.
ولفتت احلربي إلى تغيير 
الذباب عاداتــه في الظهور، 
حيث أصبح ال يكترث كثيرا 
بدرجــة احلــرارة، فنجــده 
متواجــدا صيفــا وشــتاء 
مقارنــة ببقية احلشــرات. 
وأعتقــد أن االرتفاع الكبير 
في درجات احلرارة بســبب 
االحتبــاس احلــراري رفــع 

خبيرة علم احلشرات نصحت عبر «األنباء» بتفادي املبيدات لزيادتها احلساسية وأعراض الربو لدى البعض

د.جنان احلربي

الصحــي وينقلها من خالل 
القــيء أو علــى  أو  بــرازه 
شعيرات جســمه إلى طعام 
اإلنســان واحليــوان. فهــو 
ناقــل ألكثــر مــن ٦٠ مرضا 

الصخور على شواطئ الكويت تئن من أعمال السحر
محمد راتب 

لم يعد بحر الكويت الذي يعتبر مصدر رزق للكثيرين ومساحة 
للترويح عن النفس مبنأى عن أعمال املخربني واملريدين بالناس سوءا 
وشرا، حيث يقوم بعض من يبحثون عن التكسب غير الشرعي باتخاذه 
وسيلة إلخفاء أعمال السحر والشعوذة والطالسم التي تفرق بني املرء 
وزوجه، وتتسبب في قطع األرزاق وخراب البيوت وتعطيل املصالح، 
وذلك في غياب الرقابة واملتابعة والقوانني الرادعة لهؤالء املخربني. 

وقد تصدر وسائل التواصل االجتماعي أمس مقطع ڤيديو يكشف 
عثور أحد الصيادين على مجموعة من الطالسم والسحر واملصاحف 
امللقــاة بني الصخور في عمل مشــني ال يفعله إال من خال قلبه من 
اإلميان، إذ كيف يقبل مسلم أن يفعل بالقرآن الكرمي هذا الفعل ويضعه 
في هذا املكان وتتخذ آياته وســيلة للتخريب. لقد حرمت الشريعة 
اإلسالمية الســحر وحذرت من إتيان العرافني ملخالفة هذا للعقيدة 
الســليمة حتى بلغ األمر تكفير السحرة ومن يأتيهم، إال أن القانون 

في الكويت حتى اآلن لم يرق إلى مستوى انتشار هذه الظاهرة.

مصاحف ملقاة وطالسم.. واملخربون بال حساب

جانب من أعمال السحر التي عثر عليها أحد الصيادين بني صخور الشاطئ

هل يتوجه ترامب إلى أسكتلندا 
لتفادي حفل تنصيب بايدن؟

تســاءلت صحيفة «ديلي ميــل» عما إذا كان الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ســيذهب إلــى واحد من ناديني 
للغولف ميتلكهما في أسكتلندا لتفادي حضور تنصيب 
الرئيــس األميركي اجلديد جو بايدن في العشــرين من 
الشــهر اجلاري. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مطار 
بريســتويك في اسكتلندا، أنها أبلغت بأن تتوقع هبوط 
طائرة عسكرية أميركية يوم ١٩ يناير. وأضافت الصحيفة 
أن طائرات عسكرية أميركية كانت تقوم بأعمال استطالع 
فــي املنطقــة، كما أن املطــار ال يبعد كثيــرا عن منتجع 

تيربري للغولف الذي ميلكه ترامب.
وذكرت املصادر أنه جرى حجز موعد لوصول النسخة 
العســكرية من طائرة بوينغ- ٧٥٧ التي تستخدم عادة 

لرحالت نائب الرئيس والسيدة األولى.
ومــن غير املرجح أن يتمكن ترامب من لعب الغولف 
في منتجعه املغلق بســبب إجــراءات احلظر املفروضة 
نتيجة جائحة كورونا. ولكنه سيتمكن من اإلقامة فيه.

وإذا ما غــاب ترامب بالفعل عن حفل تنصيب بايدن 
فســوف يكون رابع رئيس أميركي من أصل ٤٥ رئيســا 
يغيب عن تنصيب خلفه. والرؤساء الثالثة الذين سبقوه 

كانوا جميعهم في املنصب في القرن التاسع عشر.
اجلدير بالذكر أن صلة خاصة تربط ترامب بأسكتلندا 
مــن خالل والدتــه املولودة في جزيرة لويــس، كما أنه 
شــديد التعلق بلعبة الغولف لدرجة أنه ميتلك ١٧ ناديا 
ومنتجعــا للغولف. ومنذ تســلمه للمنصــب في يناير 
٢٠١٧ قــام ترامب بزيارة منتجعاتــه أكثر من ٣٠٠ مرة، 
وكلفت تلــك الزيارات اخلزانة األميركيــة ما يزيد على 

١٥١ مليون دوالر.

مدخل منتجع تيربري للغولف الذي ميلكه ترامب

روما تستقبل ٢٠٢١
بنوبات قلبية جماعية للطيور

استفاق سكان العاصمة االيطالية روما صبيحة اليوم األول 
من العام اجلديد على مشهد غير مألوف في بعض شوارع 
وساحات املدينة التي تناثرت في أرجائها مئات العصافير 

والطيور الصريعة بحيث بدت أقرب الى ساحات حرب. 
هــذا االنطباع لم يكــن بعيدا عن الواقع في املدينة التي 
كانت قد احتفلت في الليلة الســابقة بقــدوم العام اجلديد 
باألسلوب املعتاد وهو اطالق األلعاب النارية في سمائها.

وألن الطيورلــم تكن مصابة بأي جروح كان التفســير 
األرجح هو انها كانت ضحايا غير مقصودة لأللعاب النارية 
التي اطلقت في مختلف األماكن في املدينة. وقالت جماعات 
مدافعة عن حقوق احليوانات ان املجزرة نتجت عن اصابة 
تلك الطيور بنوبة قلبية بسبب أصوات االنفجارات. ولفتت 
مصادر الى ان املدينة كانت قد حظرت اطالق األلعاب النارية 

فيها ليلة رأس السنة حفاظا على سالمة السكان.
والحظ دعاة حماية احليوانات ان اعداد الطيور النافقة 
تركزت في املناطق التي تكثر فيها األشجار التي تستخدمها 
الطيــور عادة للمبيت. ومع ان الطيــور كثيرا ما تتعرض 
لالصابة بســبب اصطدامها ببعضها بعضا أثناء التحليق 
او ارتطامهــا بالنوافذ وخطوط التوتــر العالي اال ان تركز 
نفوقها بأعداد كبيرة في مناطق من العاصمة يرجح احتمال 
اصابتها بالهلع وبنوبات قلبية بسبب أصوات األلعاب النارية.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن مواقع التواصل االجتماعي 
ان البعض رأوا في ذلك املشــهد نذير شــؤم مبا ســتحمله 

السنة اجلديدة.

مئات العصافير نفقت في شوارع وساحات روما


