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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

باحثون: نوع جديد من الضوء 
يقتل امليكروبات داخل الغرف 

وقد مينع «كورونا».

ترقية ٣٣٢ موظفًا في وزارة 
الشؤون.

باملبارك.. تستاهلون. أين هو من البداية؟!
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أبعد من الكلمات
«حظر ارتداء املجوهرات عند الذهاب للعمل»

جيسون أوبنهامي، رجل األعمال 
األميركي، يحظر على موظفيه ارتداء 
كل ما يجذب اللصوص إليهم، عقب 
ارتفاع وتيرة جرائم سرقات وضح 

النهار في لوس أجنيليس.

«سعيدة بانتهاء وصاية والدتي علّي»
أماندا باينز، املمثلة األميركية 
انتهاء وصاية  (٣٥ ســنة) تعلن 
والدتهــا عليها بحكــم محكمة 
أميركية، ووالدتها، لني باينز، تتمنى 

لها السعادة.

«أنهي العداوة بيني وبني إميينيم رسميا»
بنزينو، مغني الراب األميركي، 
يعلن عبر تويتر، إنهاء العداء مع 
املغني إميينيم، ويؤكد: بغض النظر 
عن لون بشرته، هو أحد أفضل 

من غنوا راب.

«عاصفة رعدية ضربت طائرتنا وهبطنا اضطراريا»
املغنيــة  مايلــي ســايرس، 
األميركيــة، تطمئن متابعيها أنها 
بخير، بعد أن ضربت عاصفة رعدية 

طائرتها املتوجهة إلى باراغواي.

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية  فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

البقاء هللا

السيدة/ بزه مبارك صباح الدعيج: (زوجة 
الشيخ عادل إبراهيم حمود اجلراح 
الصباح) ٦٨ عاما - ت: ٩٩٦٤١١٤٨ - 
٩٩٦٤٦٨٤٤ - ٩٩٥٥٠٤٣٢ - شيعت.

فاطمة مختار حسن علي: ٦٨ عاما - الرجال: 
مسجد األشكنانية - حولي - ت: 
٦٦٠٧٥٧٩٩ - النســاء: حسينية 
العترة الطاهــرة - الرميثية - ت: 

٩٩٤٨٦٤٥٣ - شيعت.
حســني عبدالباري جابر ســعدون الهندال: 
١٩ عاما - الرجال: الصباحية - ق٤ 
- ش١١ - م١٣٢ - ت: ٥٠٧٠٣١٩٨ - 
النساء: فهد األحمد - ق١ - ش١٣٤ 

- م٣ - ت: ٩٩٢٣٦٢٣٢ - شيع.
حياة منيب محمود الشلبي: ٧٩ عاما - ت: 
٩٧٦٨٥٥٤٠ - ٩٩٩٩٨٧٤٨ - شيعت.
جابر محمد الفايز احلويلة: ٦٦ عاما - ت: 
٩٤٤٩٣٢٣٢ - ٩٤٠٩٩٢٦٦ - شيع.

نورة مثيب جالن العتيبي: (أرملة عايض 
ســعد العتيبــي) ٨١ عامــا - ت: 
٦٠٠٠٨٢٢٣ - ٥٥٩٨٥٥١٧ - شيعت 

- الرجال: في املقبرة فقط.
خديجة علي إبراهيــم قمبر: (أرملة علي 
حســني احلداد) ٩٢ عامــا - ت: 
٩٥٥٧١١١٣ - النساء: ضاحية عبداهللا 
املبارك - ق٧ - ش٧٠٥ - م٤ - ت: 
٥٥١٣١٣٠٤ - شيعت - الرجال: في 

املقبرة فقط.

اكتشاف قبر جّراح مخ مات من ألف عام في بيرو
ليما - (أ.ف.پ): أعلن علماء 
آثار األربعاء أنهم اكتشفوا قبر 
جراح يعود إلى ما يزيد على 
ألف عام، أي قبل ظهور حضارة 
اإلنكا، في معبد في شمال بيرو. 
وقال عالم اآلثار كارلوس إليرا 
لوكالة فرانس برس: «جنحنا 
في كشف قبر يعود إلى أكثر من 
ألف عام لشخصية أدت وظيفة 
جراح في الثقافة السيكانية».

وحدث االكتشاف في نهاية 
عــام ٢٠٢١ في معبــد ضريح 
الس فينتانــاس الواقــع فــي 
محميــة بوســكي دي بوماك 
التاريخية مبنطقة المباييكي 
على بعد ٨٠٠ كيلومتر شمال 
العاصمــة ليما. وقــال إليرا، 
وهــو مدير املتحــف الوطني 
الســيكانية: «كانت  للثقافــة 
الشــخصية متخصصــة في 
نقب اجلمجمة وكانت أدواته 
اجلراحية مخصصــة لكل ما 

احلربية. واحتوى النعش على 
قناع ذهبــي وقطعة صدرية 
برونزية كبيرة وقطع أخرى 
تشــهد على مكانة الشــخص 
املدفــون الــذي وجــده علماء 

اآلثار جالسا القرفصاء.
من بني األدوات اجلراحية 

املكتشفة، هناك سكاكني ذات 
شفرات نصف دائرية وأخرى 
مبقابض خشبية ومخرز وإبر.

كما عثر علماء اآلثار على 
قطع من حلاء شجرة لم يحدد 
نوعها رمبا استخدمت كمسكن 

لأللم.

(أ.ف.پ) جانب من األدوات اجلراحية التي وجدت في املوقع (أ.ف.پ)موقع اكتشاف قبر اجلراح  

يتعلــق بجراحــة اجلمجمــة 
البشرية». في بيرو قبل العصر 
الكولومبي، كان نقب اجلمجمة 
ممارســة شــائعة للتخلــص 
من األورام الدمويــة أو إزالة 
عظــام اجلمجمة املكســورة، 
على األرجح أثناء االشتباكات 

كيدج يخالف عمه كوبوال ويدعم أفالم «مارڤل»
قــال النجم األميركــي نيكوالس كيدج 
إنه يدعم بشــكل كامل أفالم «مارڤل» وإنه 
ال يتفق مع عمه مخرج الفيلم األسطوري 
«العراب» فرانســيس فورد كوبوال، الذي 

وصفها باملتكررة وغير املفيدة.
وأســهب كيــدج، خــالل مقابلــة مــع 
مجلــة GQ magazine، فــي الدفــاع عــن 
أفــالم أبطال اخلارقني، واقفــا بذلك ضد 
انتقادات كبار املخرجني وصانعي األفالم 
مثل عمه فرانســيس كوبوال، الذي دشن 
جنمتــه على رصيف الفن والشــهرة في 
هوليوود هذا األســبوع، وكذلك املخرج 
حائز األوسكار مارتن سكورسيزي، الذي 
وجه انتقادات الذعة ألفالم مارڤل، فقال 
إنها تضر بالسينما العاملية، وإنها أقرب 
إلى أجواء املتنزهات الترفيهية، مما هي 

إلى السينما، حتى لو كانت متقنة. 
وأضاف كيدج: ال أرى ما املشكلة مع أفالم 
مارڤل، ال أفهم ملاذا يوجهون االنتقادات لها، 
وأنا ال أتفق مع رأي مارتن سكورسيزي، 

ووصفه أفالم مارڤل باحلقيرة.
وتابع خالل املقابلة: ال أرى ما األخطاء 
باألفالم الترفيهية النافعة، مثل أفالم مارڤل.
وكان مارتــن سكورســيزي، تصــدر 
عناويــن الصحف العاملية في العام ٢٠١٩، 
بعد وصفه أفالم مارڤل باحلقيرة، وخالل 
مقابلة أجراها املخرج الكبير فرانســيس 
فورد كوبوال مبناسبة مرور ٥٠ عاما على 
إنتــاج فيلم «العراب» The Godfather، أيد 
وجهة نظر سكورسيزي، بأن أفالم مارفل 
تضر برسالة السينما، ووصفه إياها بأنها 

جديرة باالزدراء.

املمثلة االميركية إيل فانينغ متحدثة لدى تدشني جنمة كوبوال على رصيف الفن والشهرة في هوليوود (أ.ف.پ)

احلربي لـ «األنباء»: احلشرات تستخدم باحلروب 
منذ ٧ قرون.. واجلراد سالح بيولوجي محتمل

قالـــــت خبيـــرة علــم 
الحشرات واألستاذ المساعد 
بقســم العلوم فــي الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
د.جنان الحربي إن الحرب 
البيولوجية ليست وليدة 
الحديــث ومفهوم  العصر 
استخدام الحشرات كسالح 

بيولوجي قديم جدا. 
وأضافــت الحربــي في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 
التهديــدات األمنيــة التــي 
المفصـلـيــات  تشكلـهـــــا 

ســواء كانت طبيعية أم متعمدة يجب ان 
تكــون مصدر قلق لنــا جميعا، الفتة إلى 
أن علمــاء الحشــرات لديهم القــدرة على 
تحويــل الحشــرات ألســلحة بيولوجية 
ضــد المحاصيل الزراعية أو اســتخدامها 
كناقالت لنشــر األمراض بين الحيوانات 
والبشر بتقنيات مختلفة. فمن المميزات 
التي ســاهمت في التركيز على الحشرات 
كســالح بيولوجي صغــر حجمها، حيث 
توجد أنواع عدة ال ترى بالعين المجردة، 
إلى جانب ســهولة حركتها وقوة جهازها 

المناعي.
وذكرت أن الحشرات هددت العسكريين 
والمدنييــن عبــر تاريخ البشــرية. فمن 
المعــروف أن األســلحة البيولوجيــة قد 
استخدمت ألغراض عسكرية أو سياسية منذ 
عام ١٣٤٠ على األقل، وخاصة بعدما سلحت 
حشــرة البرغوث ببكتيريا «اليرسينيا» 
التي تســببت في انتشار مرض الطاعون 
الدبلي الذي يعتبر من أعتى األمراض التي 

مرت على البشرية.
وأضافت: حشرات عدة استخدمت قديما 
كسالح بيولوجي، مثل حشرة النحل التي 
استخدمها أمير أوزبكي لتعذيب ومهاجمة 
أعدائــه. كما قام الجيــش األميركي برش 
فيرمونــات تلــك الحشــرة علــى الجنود 
الڤيتناميين. وأيضا، قامت اليابان باستخدام 
قنابل الطاعون الدبلي ضد الصينيين أثناء 
الحــرب العالمية الثانيــة، حيث احتوت 
كل قنبلة على ٣٠٫٠٠٠ برغوث من جنس 

«بيولـكـــس اريتـــانتس» 
محقونة ببكتيريا الطاعون 

ومزودة باألكسجين.
الحربــي:  واســتطردت 
كما قام الجيش البريطاني 
بنشــر ڤيروس «فاريوال» 
الجدري  المســبب لمرض 
من خالل حشــرات وجدت 
البطانيــات أعطيــت  فــي 
لألميركيين األصليين. وفي 
١٩٤٠ اســتخدم اليابانيون 
البراغيث لنشــر  حشــرة 
بكتيريا «فرانسيسـيــــــال 
توالرانـسيــــس» المسـبـبـــــة لمـــرض 
«التوالريميــا» المميت ضــد الصينيين، 
وكانت تلك الحشــرات مخبأة في طائرات 

محملة بالحبوب.
وبينت أنه عادة ما يتم تطوير الحرب 
البيولوجية كعمليات سرية. على الرغم من 
أنه يمكن استخدامه في الحمالت الدعائية 
لخلــق الخوف بين العــدو ويتم الحفاظ 
على الطبيعة السرية للقضاء على األدلة 
التي يمكن أن تستخدم في محاكم جرائم 

الحرب الدولية في المستقبل.
ثم تســاءلت الحربي: فما هو الســالح 
البيولوجي القادم؟ وأي كائن سيستخدم 
هذه المرة؟ لتجيب بالقول: غالبا ما يكون 
من الصعب تحديد ما إذا كان التهديد الذي 
تنقله الحشرات حدثا بيولوجيا طبيعيا 

أو فعال متعمدا. 
ولكن ال نســتبعد مثال تسليح حشرة 
الجرادة المهاجرة أو الصحراوية، فبإمكان 
تلك الحشرة أن تعبر المحيطات والقارات 
ذهابا وإيابا دون حدود ناقلة معها أمراضا 
عدة، أو استخدام البعوض «انوفيليس» 
الناقــل لمرض المالريــا، وخاصة بعد أن 
تم تطويــره جينيا وتعديــل قدرته على 
نقل األمراض، ففكرة اســتخدامه كسالح 
بيولوجــي قديمة وطرحــت أثناء الحرب 
العالمية الثانية من قبل النازيين. ومؤخرا 
تداولت بعض األبحاث خطورة «حشــرة 
الجندي األســود» كناقــل لألوبئة القاتلة 
وكيفية تجنيدها في الحروب البيولوجية.

اليابان استخدمت قنابل في احلرب العاملية الثانية بكل منها ٣٠ ألف برغوث

د.جنان احلربي


