
 

أبعد من الكلمات
«أكره وظيفتي كرئيس لشركتي»

إيلــون ماســك، املليارديــر 
األميركي، يؤكد أنه يحب تصميم 

السيارات فقط، ويكره اإلدارة.

«انتقدوا أدائي وال تنتقدوا لوني»

الالعب  ماركوس راشــفورد، 
البريطاني األسود ردا على احلمالت 
لها بعد  التي يتعــرض  العنصرية 
هزمية الفريق البريطاني ضد إيطاليا.

«حظر محركات الوقود بحلول ٢٠٣٥»

أنا ستيوارت، صحافية أميركية 
مقيمة بلندن، تؤكد أن أغلب شركات 
السيارات األوروبية ستوقف صناعة 
محركات االشتعال بحلول ٢٠٣٥.

«وحدة أفغانستان لم تتمزق إال بسبب الحرب 
الباردة بين أميركا وروسيا»

فاطمة غلياني، مفاوضة السالم 
الرئيس  األفغانية، ترد على قول 
األميركي جو بايدن أن أفغانستان 

لم تتوحد يوما.

«تمكنا من جلب ١٥ مليار دوالر منذ عام ٢٠١٠»

أن املنصة  تصريــح يؤكــد 
اإللكترونيــة األميركية لتمويل 
التبرعات للهيئات واألفراد: مولني 
أو جوفاندمي، قد انتعشــت أثناء 

اجلائحة.

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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االربعاء

واحد أبواللطف

الصني تخترع سيارة تنقي 
اجلو من التلوث أثناء 

سيرها.

«املصارف»: ٥٠٪ ارتفاع 
ثقة املستهلكني باملدفوعات 

الرقمية.

  بانتظار االختراعات      
       العربية!

  التطور اإليجابي زين ومفيد.

البقاء هللا

فاطمة موسى حسني البلوشي، زوجة أحمد خليفة ناصر البلوشي: 
٥٠ عاما ـ ت: ٦٦٦٣٢٣٧٠ ـ شيعت.

نبيلة أحمد عبداهللا العيدان، زوجة فهد عبدالوهاب اخلضر: ٦١ 
عاما ـ ت: ٥٥٥١٤١١٢ ـ ٦٧٧٦٧٧٧٠ ـ ٩٧٩٠٥٣٥٠ ـ شيعت.

عثمان سبتي جمعة زايد: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٩٥١١٨٩٨ ـ ٥٠٤٥٦٦٦٧ 
ـ شيع.

غنام نواف محمد الغنيم املطيري: ١١ عاماـ  ت: ٩٤٤٥٢٦٥٥ـ  شيع.
جوزه هويج سعود العجمي، زوجة فرحان هادي عايض العجمي: 

٤٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٥٦٥٥٢ ـ ٦٥٨٩٩٩٩٩ ـ شيعت.
مرمي علــي املريخي، أرملة محمد إبراهيم اخلضير: ٨٦ عاما ـ 

ت: ٦٦٦٩٠٠٠٧ ـ شيعت.
آمنه عاشور محمد عابدين: ٤٠ عاما ـ ت: ٩٩٥٢٥٨٧٦ ـ شيعت.

علي عطية محمد العطية: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٠٠٠٩٣٠ ـ شيع.

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

٣:٢٤الفجر
٤:٥٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٥٠املغرب
٨:٢٠العشاء

أعلى مد: ٣:٤١ ص ـ ١:٤٢ ظ
أدنى جزر: ٨:٣٧ ص ـ ٩:١٣ م

العظمى:  ٤٥          الصغرى:  ٣٠

مهرجان كان يعاني بعد سرقة جودي سميث
ال تزال األنباء بشأن سرقة الفنانة 
اإلجنليزية جودي تورنر سميث تثير 
اهتمــام الكثيريــن حــول العالم، بعد 
الكشــف عن تعرضها حلادث ســرقة 
داخل غرفتها في فندق بفرنسا، حيث 
كانــت تقيــم وابنتهــا التي لــم يبلغ 

عمرهــا عاما واحدا، ضمن مشــاركتها 
في فعاليات الدورة الـ ٧٤ من مهرجان 

«كان» السينمائي.
وأوضحت مصادر مقربة من املمثلة 
اإلجنليزية أنهــا كانت تقيم في فندق 
«ماريوت» في كروازيت، وبينما كانت 

تتناول اإلفطار يوم اجلمعة املاضي اقتحم 
لصوص غرفتها وســرقوا مجوهرات 
تقدر قيمتها بــآالف اليوروهات، ومن 
بني املسروقات خامت زواج والدتها الذي 
ال يقدر بثمن بالنسبة لها، وذلك وفقا 

ملا نشرته مجلة «فارايتي».

اجلد فرانسيسكو عايش
جميع ألقاب املنتخب اإليطالي

لوقف «كوڤيد».. حظر األغنيات 
السريعة بصاالت التدريب

رحلة حلديقة حيوان تنتهي 
بحقنة ضد السعار!

اكتشاف نقوش صخرية 
بـ «حائل» للملك البابلي نابونيد

فيما عمت االحتفاالت املدن اإليطالية خصوصا العاصمة 
روما بعد فوز املنتخــب اآلزوري ببطولة يورو ٢٠٢٠، قام 
مواطن إيطالي بنشــر صورة جلده ويدعى فرانسيســكو، 
مدعيا أنه استطاع حضور جميع ألقاب املنتخب اإليطالي عبر 
التاريخ وهي: كأس العالم ١٩٣٤ وكأس العالم ١٩٣٨ ويورو 
١٩٦٣ وكأس العالم ١٩٨٢ وكأس العالم ٢٠٠٦ ويورو ٢٠٢٠.

فرضت السلطات في سيئول، عاصمة كوريا اجلنوبية، 
حظرا على تشغيل األغنيات السريعة جدا داخل صاالت 
التدريــب الرياضيــة، وحددت احلد األقصــى لألغنيات 
املشغلة عند ١٢٠ نبضة في الدقيقة. ويأتي القرار ملنع لهاث 
املتدربني ومنع تسارع معدالت التنفس والتعرق، وهو ما 
قد يؤدي إلى زيادة فرص انتشار فيروس كوڤيد - ١٩. 
كذلك مت حظر جتاوز ســرعة أجهزة اجلري ملعدل ٦ 
كيلومترات في الساعة. ويأتي ذلك نتيجة لتسارع معدالت 
اإلصابة بكوڤيد - ١٩ في كوريا اجلنوبية مؤخرا، حيث 

أصبحت اإلصابات اليومية تتجاوز األلف.

خيم حوالي ٢٠٠ شخص داخل حديقة حيوان أوماها، 
في رحلة ميدانية. وعندما استيقظوا في الفجر وجدوا 
بعض اخلفافيش حتوم حول رؤوســهم، وعندما قام 
مسؤولو احلديقة باصطياد اخلفافيش، واختبروها، 
وجدوا أن أحدها مسعور ومصاب مبرض الكلب، وفق 
ما أكدت وكالة األسوشيتد برس. وعلى الفور قام أطباء 
احلديقة بالكشف على املخيمني بحثا عن آثار عض أو 
خدوش رمبا أحدثتها اخلفافيش على أجسامهم، ومت 
توفير املصل املعالج لداء الكلب لهم، ولبقية العاملني 
باحلديقة. وأكدت احلديقة أن اخلفافيش ليسوا جزءا 
من احليوانــات املعروضة في احلديقــة، ولم يعرف 

كيف دخلت احلديقة. 

(كونا): أعلنت هيئة التراث الســعودية عن اكتشاف 
أثري جديد يعود إلى منتصف القرن السادس قبل امليالد 
يتمثــل في نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد 

في محافظة احلائط مبنطقة حائل شمال اململكة.
وذكرت هيئة التراث السعودية في حسابها على موقع 
التواصل االجتماعي (تويتر)، ان هذا االكتشاف يقدم دليال 
إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها 

احلضاري مع معظم حضارات الشرق األدنى القدمي.

شباب «بي تي أس» بصالة التدريب

صيني يعثر على ابنه املختطف بعد ٢٤ عامًا
أ.ف.پ: عثر صيني على ابنه الذي اختطف عندما 
كان طفال بعد عملية بحث عنه استمرت ٢٤ عاما قطع 
خاللهــا آالف الكيلومترات علــى منت دراجة نارية في 

الصني، وفق ما أعلنت السلطات.
كان ابن غو غانغتانغ يبلغ من العمر سنتني وخمسة 
أشهر عندما اختطف من منزله في مقاطعة شاندونغ 

(شرق) وقت كان يلعب وحيدا.
وقــد باعه خاطفوه لعائلة، وفق ما جاء في البيان 

الصادر عن الوزارة الصينية لألمن العام.
وقد انتشر االجتار باألطفال في الصني في الثمانينيات 
وخالل بضعة عقود في أعقاب تطبيق ما يعرف بسياسة 
«الطفل الواحد». وزادت عمليات خطف الفتيان الذين 
كانوا يباعون لعائالت تريد ورثة ذكور جراء محاباة 

الفتيان وعدد األوالد احملدود املفروض في البلد.

د. جنان احلربي: «العسل» ُيصنع مبعدة نظيفة في أحشاء النحل
علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
في الهيئة العامة للتطبيقي 
د.جنــان احلربي إن عســل 
النحــل ليس مــن فضالت 
وبقايا أحشــاء النحل لكنه 
يصنع ويحضــر في معدة 
خاصة نظيفة مفصولة عن 
بقية األحشاء وبصمام مينع 

تلوث محتوياتها.
وأوضحت د.احلربي أن ما 
يتداول ويشيع بني البعض 
من احلديث حــول تركيبة 
النحل نفسه، فالبعض يقول 
إن بها بطنا واحدا والبعض 
اآلخر يدعي أن عسل النحل 
يعتبر من فضــالت وبقايا 
اجلهاز الهضمي للنحلة في 

النحــل٦٩). فلماذا قال رب 
العزة بطونها باجلمع ولم 
يقل بطنها باملفرد؟ وبينت 
أن املعلومة التي تخفى على 
البعــض أن النحلة متتلك 
نوعــني من البطــون، بطنا 
كبيرا يعرف باملعدة العسلية 
Crop، وهو مخزن للرحيق 
وحبوب اللقاح. وإلى جانب 
النحلة  هذه املعدة متتلــك 
بطنا من نــوع آخر يعرف 
 Venticular الطعــام  مبعدة 
التــي تنفصــل عــن املعدة 

العسلية بصمام أو قفل.
ومعدة الطعام تستخدم 
خصيصا في هضم الطعام 
والتغذية اخلاصة بها وفي 
نهايتهــا هناك األمعاء التي 

عن طريــق الفم باالرجتاع 
من املعدة العسلية. ويقوم 
بعــد ذلك نحل املســتعمرة 
علــى هضمــة جزئيــا في 
املعدة العسلية، عن طريق 
عمليــات كيميائية متتالية 
لتكسير السكريات املتعددة 
إلــى ســكريات أبســط أقل 
عرضــة للتبلور بواســطة 
إنزميات. وبعد ذلك يوضع 
الرحيــق املعالج في خاليا 
املســتعمرة. وقبل تشميع 
خاليا املستعمرة يقوم النحل 
بالضرب بأجنحته بشراسة 
لتحريــك الهــواء مــن أجل 
تبخير الرحيــق وحتويله 

إلى عسل لزج نوعا ما.
وللعســل عــدة ألــوان 

علــى  يعتمــد  وتعددهــا 
مصــادر الرحيــق الزهري 
وأنــواع املعــادن واألمالح 
املوجــودة بــه  ودرجــات 
احلــرارة ومــدة تخزيــن 
العســل، فهنــاك األبيــض 
والشفاف والبني واألحمر 
وألوان أخــرى، وميكن أن 
تنتج املســتعمرة الواحدة 
ألوانا مختلفــة جذريا من 

العسل من موسم آلخر.
كمــا أن املعلومــة التي 
يجهلهــا البعــض أن صنع 
العســل ال يقتصــر علــى 
النحل، ولكن هناك أنواعا من 
الدبابير تصنع العسل أيضا 
مثل دبور العسل املكسيكي 

وأيضا منل العسل.

تساهم في أخراج الفضالت.
وزادت: تبدأ عملية صنع 
العسل عندما متتص النحلة 
الرحيق الذي ينزل مباشرة 
في معدتها العسلية ومير في 
املعدة العسلية ويخزن بها 
حتى متتلئ. وحتتاج النحلة 
إلى جتميع رحيق من ٥٠ ـ 
١٠٠ زهرة لكي متأل معدتها 
بالكامل، والذي يســتغرق 
حوالي ســاعة جلمعها. إذا 
احتاجــت النحلــة بعضــا 
من الرحيق للتغذية يفتح 
الصمام وينزل القليل منه 
إلى معدة الطعام ثم يغلق. 
ومبجرد عودة النحل الشغال 
إلــى اخلليــة، يقــوم بنقل 
الرحيــق إلى نحــل اخللية 

ً أكدت أن أنواعاً من الدبابير والنحل تنتج العسل أيضا

د. جنان احلربي

الوقت الذي يقول اهللا تعالى 
فيــه: (يخرج مــن بطونها 
شــراب مختلف ألوانه فيه 
شــفاء للناس إن فــي ذلك 
آلية لقوم يتفكرون) (سورة 

املمثلة أديل اكزاركوبولس تقف اللتقاط الصور خالل عرض 
فيلمها خارج املسابقة الرسمية ملهرجان «كان»          (رويترز)


