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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

احلقوقية مايا أجنيلو أول امرأة 
سوداء تظهر على عملة معدنية 

أميركية.

٤٥٤٨ إصابة جديدة
 بـ «كورونا» أمس.

االلتزام باالشتراطات واجب 
ديني ووطني وأخالقي.

تكرمي مستحق لشخصية 
تاريخية.
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العظمى: ١٧
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك
راضية مرضية  فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خزنــة علي صياح مباركـ  أرملة علي عبداهللا اجلديع: ٨٥ عاماـ  
العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٦٦٦٦٨٧٢٣ ـ ُشيِّعت.

سعد حمود عيد العازمي: ٧٧ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: 
٩٩٠٥٥١٦٥ ـ ٩٩٨٨١٤٧١ ـ ُشيِّع.

علي محمد احلمد الشــطي: ٨٩ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 
ت: ٦٦٥١٦٦٣٣ ـ ُشيِّع.

صغرى حسني علي محمد: ٦٧ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: 
٥٥١٩٤٤٠٠ ـ ٩٩٠٤١٦٥٠ ـ ُشيِّعت.

أبعد من الكلمات
«أخذت اللقاح والتنشيطية، وأنا بخير، 

ومن يخفون تلقيحهم جبناء»
٭ دونالد ترامب، الرئيس األميركي 
السابق، يؤكد لألميركيني أهمية 
اللقــاح والتنشــيطية، وينفي 
الشائعات بخطورة اللقاح، ويتهم 
من يخفون موقفهم اإليجابي من 

اللقاح باجلنب.

«أتطلع للقاء بوتني، ألجعل روسيا 
وطني الثاني»

٭ كاني ويست، املغني األميركي، 
يعلن خطته للســفر إلى روسيا 
للقيام ببعض  القــادم  الصيف 

صفقات األعمال.

«ال أحد يفهم طبيعة 
عالقتي البريئة بصديقاتي النساء»

٭ براد پيــت، املمثل األميركي، 
املمثلة عالية  يعتذر لصديقتــه 
شوكت عن الشائعات التي دارت 
حولهما، ويقــول إن الصحف 
دوما تضعه في خانة الباحث عن 
عروس، إذا حملته مع أي سيدة.

«عليها أن تعتاد التواجد أمام عيون الناس 
وعلى وسائل التواصل» 

املمثلة  ٭ كورتنــي كوكــس، 
األميركيــة، تتحدث عن خطتها 
لدفع ابنتها كوكو، ١٧ ســنة، إلى 

مجال التمثيل.

خبيرة علم احلشرات أكدت أنها تتسبب أيضا في خسائر اقتصادية فادحة

احلربي لـ «األنباء»: حشرة السجائر تصيب اإلنسان بأمراض فتاكة
علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
بقســم العلــوم فــي الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليــم 
د.جنــان احلربــي إن مــن 
املعــروف أن الســجائر لها 
أضرار عديدة حيث تتسبب 
الســرطانات وفقــدان  فــي 
الشــهية والقدرة اجلنسية 
وأمراض اجلهــاز الهضمي، 
متســائلة: ولكن هل فكرت 
يوما انه إلى جانب ما حتتوي 
الســيجارة من نسبة عالية 

من التبغ والنيكوتني ممكن أن 
حتتوي على حشرات؟

وردا علــى هــذا الســؤال 
أوضحت احلربي أن حشــرة 
الســجائر أو التبــغ تعــرف 
بـ «ليزوديرما ســيريكون»، 
وتفضــل املناخ االســتوائي 
ولكنها موجــودة في جميع 
أنحاء العالــم وطوال العام، 

وذكــرت أنه علــى الرغم من 
أن التبغ هو غذاؤها املفضل 
ولكنها تعتبر من أخطر أنواع 
اآلفــات التي تصيــب أنواعا 
كثيرة من املنتجات الغذائية 
إذا مــا انتشــرت  املخزنــة 
وتتسبب بخسائر اقتصادية 
فادحــة. فتثقــب الفاصوليا 
والفواكه واخلضراوات املجففة 
والشــعير واألرز واألعشاب 
والبهــارات،  واملكســرات 
وتتغذى أيضا على املبيدات 
احلشرية التي حتتوي على 
البيريثــروم. وبينت أن من 
العالمــات األكثــر وضوحــا 
هي اخلنفسانة البالغة التي 
متتــاز باللون البنــي القامت 
وطولهــا ال يزيد عــن ٢ملم، 
وكذلك الثقوب املتواجدة على 
لفائف السيجارة او السيجار، 
إلى جانب البقايــا املتناثرة 
من التبغ في العلبة املمزوج 

بفضــالت احلشــرة. ومــن 
الشائع أيضا أن حتتوي علبة 
السيجارة على بيضها األبيض 
غيــر املرئي لصغــر حجمه. 
وللعلم، إن التبغ املســتخدم 
في الشيشة قد يحتوى على 
أنواع عديدة من احلشــرات 
مثــل خنافــس تيتيغونيــا 
فيروديسما وكانتانس الناقلة 
لڤيروس فسيفساء التبغ إذا 
لم ينظــف ويعقــم ويخزن 

بالطريقة الصحيحة.
وختمت احلربي باإلجابة 
الســؤال: «هــل هــذه  عــن 
احلشــرات ضــارة؟» قائلة: 
عموما التدخني بشتى أنواعه 
ضــار فما بالكــم إذا احتوى 
التبــغ على حشــرات ناقلة 
ملسببات أمراض عديدة تفتك 
بصحة اإلنسان كونها تتغذى 
على غذائه فيصبح غير صالح 

لالستهالك اآلدمي.

خاصة في أي مكان يوجد فيه 
التبغ بأي شكل من األشكال 
مثل محالت البقالة ومحالت 
بيع التبغ. وأضافت احلربي 
في تصريح لـ «األنباء»: يعتبر 
فصل اخلريف والشــتاء من 
األشهر األكثر شيوعا النتشار 
هذه احلشــرة وتعيش هذه 
احلشرة اعتمادا على مصادر 

الطعــام ودرجــة احلــرارة 
والرطوبة. تســتغرق دورة 
الســجائر  حيــاة خنفســاء 
حوالي ٣ أشهر تضع خاللها 
األنثــى ١٠٠ بيضــة تفقــس 
بعد ١٠ أيــام تقريبا. تتغذى 
الصغار على التبغ املوجود 
في داخل الســيجارة إلى أن 

تصبح حشرة بالغة.

وتابعــت: تعيــش هــذه 
احلشــرة ومراحلها العمرية 
جميعــا فــي داخــل أعــواد 
الســجائر ولفائف السيجار 
ومتضغ األغلفة محدثة ثقوبا 
صغيرة. وتزداد هذه الثقوب 
مــع زيــادة عدد احلشــرات 
والتخزيــن اخلاطــئ خاصة 
الرطوبــة العالية واحلرارة. 

د.جنان احلربي

أبراج الكويت صامدة

 وسط الضباب كما صمدت دوما أمام الصعاب 

(هاني الشمري)

إصرار على اإلبحار وحتدي الضبابالسعي على لقمة العيش رغم الظروف القاسية منوذج ملهم

شموخ  وسط الضباب
تزامنــا مع أول أيام العــودة إلى تطبيق اإلجراءات احلكومية 
االحترازيــة واالشــتراطات الصحية ملواجهة انتشــار «كورونا» 
بتخفيــض الدوام احلكومي ليكون بحد أقصى ٥٠٪ من احلضور 
بساعات دوام مرنة، واإلعفاء من البصمة، سادت أجواء ضبابية 
صباح أمس انخفضت معها الرؤية األفقية إلى مستويات متدنية. 
مع هذه الظروف املناخيــة املتقلبة وتداعيات مواجهة اجلائحة، 
تبقى روح الصمود هي احملفز على مواجهة الصعاب، كما وقفت 

أبراج الكويت دوما شامخة في وجه احملن.

ملشاهدة الڤيديو

أشجار امليالد أكلتها املواعز.. 
وبعثت «رسائل شكر»!

لندن - أ.ف.پ: انتهت األعياد لكن تناول وجباتها 
الشــهية لم ينته لدى اجلميع. ففي مزرعة في لندن، 
ينكب قطيع صغير من املواعز منذ أيام عدة على أكل 

مئات من أشجار عيد امليالد.
فاجلمعيــة التي تديــر املزرعة الواقعــة في بلدة 
كنتيش شــمال العاصمــة البريطانيــة، جتول على 
املنازل جلمع األشــجار غير املرغوب فيها، في مقابل 

تقاضيها بدال يكون مبنزلة تبرع.
وتوضح املســؤولة عن املزرعــة أجنيال وودز أن 
هذا املشــروع بدأ العام الفائت «عندما شــاهد عضو 
فــي اجلمعية مقطع ڤيديو يظهــر املواعز وهي تأكل 

أشجار عيد امليالد».
وفيما يدخل روكي، وهو ماعز عمره ٤ ســنوات، 
رأســه عبر السياج ليقضم شجرة، توضح وودز أن 
إبر الصنوبر ليســت طعاما لذيذا للمواعز فحســب، 
بل هي مبنزلة أدوية طبيعية لعالج ديدان األمعاء.

وتشــير وودز إلى أن هذه احليوانات تأكل أجزاء 
الشجرة كلها باســتثناء اجلذع، وتترك األشجار في 

حال أشبه بكونها «تعرضت لتفجير نووي».
وجمع فريق املزرعة نحو ٦٥٠ شجرة، تطعم املواعز 
ما هو جيد منها، بينما حتول الباقي نشارة خشبية 

توضع على املسارات في حديقة قريبة.
ويدفع السكان احملليون للجمعية ١٢ يورو مقابل 
أن تأخذ أشجارهم. وإذا دفعوا ٦ يورو إضافية يتلقون 

«رسالة شكر» من املواعز.

قطيع املواعز منكب على اشجار امليالد باملزرعة (أ.ف.پ)
ملشاهدة الڤيديو

حشرة التبغ حتدث ثقوبا في السجائر

«سكرمي» اجلديد.. 
احتفاء ساخر بأفالم الرعب

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: استعادت أفالم الرعب حيويتها 
قبل ٢٥ عاما بفضل فيلم «سكرمي» مع نيف كامبل وكورتني 
كوكس، إذ مزج بطريقة ماهرة بني التشــويق والســخرية 
الذاتية، ويتكرر األمر نفســه اليوم من خالل شريط يحمل 
العنوان نفسه، وتتولى بطولته املمثلتان إياهما، وتنطلق 

عروضه هذا األسبوع في الواليات املتحدة ودول أخرى.
وقــال تايلر جيليت، أحد املخرجــني اللذين توليا إدارة 
«ســكرمي» لوكالة فرانــس برس «احلمــد هللا، نحن نعمل 
مبوجــب عقد امتيــاز وفي عالم ميكن فيــه لفيلم أن يلمح 

بشكل شنيع إلى نفسه».
وكما في الفيلم األصلي عام ١٩٩٦، تســتهلك شخصيات 
«سكرمي» بنسخة ٢٠٢٢ قسما كبيرا من احلبكة وهي تناقش 
بصــوت عــال بعض مــا هو مألــوف في افــالم الرعب، في 
محاولة ملعرفة الضحية املقبلة للقاتل السفاح: أهي الفتاة؟ 

أم الشخصية السوداء؟ أم العذراء؟
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«اإلعدام» لـ «بدون» قتل 
مواطنًا خلف جمعية «كبد»

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة اجلنايات امس بإعدام شخص 
من غير محددي اجلنسية شنقا إلقدامه خالل 
شهر أبريل املاضي على قتل مواطن طعنا في 

منطقة كبد نتيجة خالف بينهما.
وكانت األجهزة األمنية قد رفعت جثة املجني 
عليه من داخل مركبته املتوقفة خلف جمعية 
كبد التعاونية، بعدما تأكدت وفاته جراء تلقيه 
طعنة نافذة بالقلب. وسلم اجلاني نفسه وأداة 
اجلرمية إلى اجلهات املختصة، حيث اجته ووالده 
إلى مخفر املنطقة، وادعى بأن هناك «أسبابا» 

تبرر قيامه بقتل املجني عليه.

النصب على مصري بـ « التعزيزية»
فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في تعرض وافد 
مصري للنصب من قبل شخص مجهول، وقال مصدر 
امني إن وافدا مصريا أبلــغ جهات التحقيق بأنه تلقى 
اتصاال من شخص يتحدث اللهجة الوطنية سأله إذا ما 
كان قد تلقى اجلرعة التعزيزية وأنه موظف من وزارة 
الصحة، وأضاف: أبلغت املتصل بأنني لم احصل على 
اجلرعة، فقال لي إن رســالة ستصل على هاتفي وعليه 
ان يزوده بالكود املوجود في الرسالة، وقام بذلك بالفعل 

حتى فوجئ بسرقة مبالغ مالية من رصيده البنكي.
الى ذلك، اكد مصدر امنــي أن عمليات النصب تتم 
بعدة طرق، مشددا على ضرورة احلذر وعدم التجاوب 
مع أشــخاص يتواصلون معه ويطلبون منه معلومات 
عن حســابه أو يرســلون له كودا ويطلبون تزويدهم 

بالكود املرسل.

التلسكوب «كيوبس» يكتشف 
كوكبًا على شكل كرة ركبي

باريس ـ أ.ف.پ: أتاح التلسكوب الفضائي األوروبي 
«كيوبس» املخصص ملراقبة الكواكب اخلارجية الكشف 
للمرة األولى عن كوكب ذي شكل مشوه يشبه كرة الركبي، 

بفعل تأثير اجلذب الذي يتعرض له بسبب جنمه.
يقع االكتشاف النادر املسمى ١٠٣b-WASP ضمن كوكبة 
هرقل، على مســافة متواضعة جدا تبلغ نحو ١٨٠٠ سنة 

ضوئية من املجموعة الشمسية.
وكان فريق علماء الفلك في جامعة بورتو بقيادة عاملة 
الفيزياء الفلكية البرتغالية سوزانا باروس، يبحث عن 
عينة مشــوهة للغاية بســبب قربها من جنمها، على ما 
أوضح جاك السكار الذي شارك في إعداد الدراسة املنشورة 

الثالثاء في مجلة «استرونومي آند أستروفيزيكس».

إبعاد ٣٤٠ وافدًا و٢٦٧ وافدة 
خالل ١١ يومًا

أصدرت اإلدارة العامة للمؤسســات اإلصالحية 
ممثلة في إدارة اإلبعاد وشــؤون التوقيف املؤقت 
إحصائية تتضمن عددا ممن مت إبعادهم عن البالد 

خالل الفترة من ١ حتى ١١ اجلاري.
حيث كان عدد الرجال ٣٤٠ والنساء ٢٦٧.

وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان هذه اإلجراءات 
تأتي في إطار حرص املؤسسة األمنية على سرعة 
اتخــاذ اإلجراءات القانونية بحق املضبوطني من 
مخالفي القانون، وسرعة العمل على إبعادهم عن 

البالد.


