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خووش حچي يا ألطاف اهللا
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أبعد من الكلمات
«لست عنصريا عندما أرفض أكل الخفافيش»
المعلق السياسي بيل ماهر يصر 
على أن مصدر ڤيروس «كوفيد ـ 
١٩» عادات بعض الصينيين الذين 

يأكلون الخفافيش.

«ال معلومات مؤكدة عما إذا كانت األجسام 
المضادة تحمي المتعافين من اإلصابة مجددا 

أم ال»
أدهانوم غيبريســوس  تيدروس 

رئيس منظمة الصحة العالمية.

«يرجح أن يسبب كورونا ضياع ٢٠٠ مليون 
وظيفة دوام كامل»

غاي رايدر مدير عام منظمة العمل 
الدولية في تصريحات من جنيڤ.

«اليوم سأجري لقاء حصريا مع كلبي بالمنزل»
الكوميدي األميركي جيمي فالون، 
يؤكد مازحا أنــه ما يزال يمارس 
وظيفته كمذيع رغم انعزاله بالمنزل.

«كان االثنان نائمين عندما حلت الكارثة»
الكاتب األميركي ستيفن كنج عبر 
تويتر، يتهم الحكومة والمعارضة 
األميركية بتجاهل أزمة كورونا من 

بدايتها.
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ألول مرة في الكويت

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

البقاء هللا

خوله حيدر غلوم مرادـ  زوجة عبداللطيف عبداهللا غلوم حيدر: 
٥٥ عاما ـ ت: ٥٥٨٨١١٥٥ ـ ُشيِّعت.

نهايه احمــد عبدالنبي جعفرـ  زوجة ضايف صياح اخلالدي: 
٥٤ عاما ـ ت: ٦٦٦٠١٩٨٦ ـ ُشيِّعت.

ســهير عمر محمد عمر ـ ارملة عيسى علي محمد الرمح: ٧١ 
عاما ـ ت: ٩٩٧١١١٧٩ ـ ُشيِّعت.

الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة مع املطرب القدير خالد املالأدعية دينية على «انستغرام» بصوت وأشعار اخلليفة

«سفير اخلير والنوايا احلسنة » دعيج اخلليفة يسجل ٥٠ دعاء دينياً بصوته
عبداحلميد اخلطيب

اعلــن «ســفير اخلير 
والنوايا احلسنة» الشاعر 
الشــيخ دعيــج اخلليفــة 
طــرح  أنــه  لـ«األنبــاء» 
اغنيــة هــذه الفتــرة عن 
ازمــة «كورونــا» بعنوان 
الشــديدة» من  «الظروف 
كلماتــه واحلــان وغنــاء 

فيصل الراشد.
وأضاف: هي اهداء الى 
كل العــرب، ومــن خاللها 
نعطي بارقة أمل للناس بأن 
القادم افضل، ونقول فيها: 
«هللا حكمة فــي الظروف 
الشديدة.. مهما تضايقنا 
ومهما تعبنا.. ال حتسب ان 
اهللا ينسى عبيده.. اصبر 
وعند اهللا بنلقى فرجنا». 
وعن اعماله اجلديدة، قال 
بوخليفــة: لــدي اغنيتان 
من كلماتي، ســيتم بثهما 
في شــهر رمضان املبارك 
عبــر القنــوات الفضائية 

والعربيــة،  اخلليجيــة 
وهمــا مــن غنــاء املطرب 
القدير خالــد املال، االولى 
«ســبح وهلل» من أحلان 
خالد املال، وتقول: « سبح 
وهلل واذكر اهللا دقايق.. 

ما ظن تاخذ وقت يا مضيع 
الوقــت.. واطلــب جليــل 
امللــك ال صــرت ضايق.. 
عســاه يفرج ضيقتك كل 
ما ضقــت»، والثانية من 
القدير  احلان املوســيقار 

غنام الديــكان، وكلماتها: 
« السعادة ترى طاعة اهللا 
ورجواه.. فــي غير هذي 
ال تدور ســعادة.. انصح 
وذكر واعمل اخلير تلقاه.. 
اهللا يذكرنا لقول الشهادة»، 

مشــيرا في نفس السياق 
الــى انه يقوم هذه الفترة 
بتســجيل ٥٠ دعاء دينيا 
يتم بثها عبر «انستغرام» 
بصوتــه ومــن اشــعاره 
واخراج محمد احلساس، 

داعيــا اهللا عــز وجل، في 
ختام تصريحه، ان تنتهي 
غمــة «كورونــا» وتعود 
احلياة الى طبيعتها قريبا.

اجلدير بالذكر ان الشيخ 
دعيج اخلليفة سيكون له 
تواجد فــي دراما رمضان 
هذا العام من خالل تصديه 
لكلمــات مقدمة مسلســل 
«الكــون في كفــة»، ومن 
أحلان خالد الشيخ وغناء 
ســماوة الشيخ، ويتناول 
العمل فــي إطار اجتماعي 
العديد مــن القضايا التي 
تهــم املجتمــع، وهــو من 
تأليــف علــي الدوحــان، 
الهواري،  واخراج ســائد 
ومتثيــل: إلهــام الفضالة 
وطيف ومحمود بوشهري 
ومــرام وعبــداهللا بهمــن 
الطليحي وفهد  وعبداهللا 
باسم وناصر عباس، إلى 
جانــب مجموعــة أخرى 
من الفنانــني، ومن انتاج 

«املجموعة الفنية».

أهدى العرب أغنيته اجلديدة «الظروف الشديدة» .. وتعاون رمضاني يجمعه باملال

ملشاهدة الڤيديو

اللوردات البريطانيون: ادفعوا أتعابنا وإال!
اللوردات  أعضاء مجلس 
البريطانــي ليســوا راضــني 
عــن عدم تلقيهم أتعابهم عن 
التي  اجللســات االفتراضية 
يحضرونها من بيوتهم. وهناك 
خشية من أن يعمل بعضهم 
على نقل تذمرهم شــخصيا 

الى مجلس العموم.
وحســب موقع «ذي ميل 
أونالين»، فإن أعضاء مجلس 
اللوردات ال يتلقون أي راتب 
ولكنهم يحصلون على أتعاب 
عــن كل جلســة يحضرونها 
وتبلغ ٣٢٣ جنيها استرلينيا 
معفاة من الضرائب. وملا كان 
متوســط عدد أيام اجللسات 
التي يعقدها اللوردات يبلغ ١٥٠ 
يوما في العام، فإن التعويض 
السنوي الذي يتقاضاه اللورد 
يزيد على ٤٨ ألف جنيه. ولكن 
فــي ظــروف احلجز بســبب 
وبــاء «كورونــا» ونظرا ألن 
كثيرين من اللوردات مسنون، 
فقد توقــف املجلس عن عقد 

ونقل املوقع عن صحيفة 
«ديلــي تلغــراف» أن بعض 
ســيطالبون  اللــوردات 
أتعابهــم  باحلصــول علــى 
مبفعــول رجعــي. ومن جهة 
أخرى ميكن إليقاف األتعاب أن 

يدفع ببعض األعضاء املسنني 
إلى جتــاوز قــرارات احلجز 
والتوجه إلى املجلس قائلني 
إنهم لن يبقوا في بيوتهم إذا 
لم يتلقوا أتعابا عن اجللسات 

االفتراضية.

التباعد الشخصي داخل مجلس اللوردات

جلســات فعلية واســتبدلها 
بجلسات افتراضية من بيوت 
األعضاء، األمر الذي ال يخولهم 
احلصول على األتعاب املقررة، 
وهو ما يعتبرونــه «متييزا 

ضد املسنني».

ملشاهدة الڤيديو

دراسة: رياضة اجلري قد تنشر العدوى ملسافات أبعد

نشــرت قنــاة فوكس نيوز 
دراسة أجرها علماء في بلجيكا 
وهولندا، على ممارسي رياضة 
اجلري في الشوارع، وقد خلصت 
الدراسة الى أن ممارس رياضة 
اجلري في الشارع قد يزيد فرص 
انتشار العدوى مقارنة بالشخص 
العادي. حيث يؤكد البروفيسور 
م.برت بلوكن، بجامعة ايندهوڤن 
بهولندا: «عندما ميارس اجلسم 
البشــري رياضة مثــل اجلري 
أو ركــوب الدراجــات أو حتــى 
رياضة املشي النشط ملسافات 
طويلة، فإنه يســبب نوعا من 
«تفريغ الهواء» حوله - والذي 
أصبح ُيعرف باســم  «سبليت 
ســترمي» - وهــذا التفريغ في 
الهواء يســبب فرص انتشــار 
أكبر للرذاذ التنفســي اخلارج 
من اجلســم البشري للشخص 
الرياضي، مبعدالت أكبر بكثير 
مما في حالة احلركة العادية غير 
الرياضية جلســم شخص آخر 
ال ميارس الرياضة». ويضيف 

كبير». وقد استخدم الباحثون 
في هذه الدراسة أساليب وأجهزة 
تعمــل علــى محــاكاة ظــروف 
اجلري، بحيث يصورون كيفية 
خروج الرذاذ التنفسي من اجلسم 
الرياضي وكيفية صنع الفراغ 
الهوائي ثم بقاء الرذاذ التنفسي 
داخــل التفريغ الهوائي لفترات 
زمنية أطول من املعتاد. ويقول 

الباحثون إن التباعد ملسافة متر 
أو متريــن ليس واقيا في حالة 

تواجد رياضيني من حولك،
بــل عليــك بالتباعــد عمن 
ميارسون املشي ملسافة خمسة 
أمتار على األقل، وعليك بالتباعد 
عمن  ميارسون اجلري وركوب 
متــرا   ١١ ملســافة  الدراجــات 
على األقــل، إذا كانت ســرعته 
بطيئــة، ونحو ٢٢ مترا إذا كان 
الرياضيــون يجرون بســرعة 
كبيرة. كذلك عليك أال تسير في 
نفس مسار الهواء وراء الشخص 
الرياضــي، وبذلــك فمــن غير 
الصحي أن جتري اجلماعات في 
شكل طابور من صف واحد. بل 
يجب ممارسة اجلري للجماعات 
في شكل أشــخاص متباعدين. 
كذلك يقول الباحثون إن نسبة 
الرطوبة في الهواء تلعب دورا 
كبيــرا فــي اإلبقاء علــى الرذاذ 
التنفســي، فالرطوبــة األعلــى 
تبقي الــرذاذ التنفســي معلقا 

باجلو لفترات أطول.

صورة من برنامج محاكاة رياضة اجلري

البروفيســور م.بــرت بلوكن: 
«املشــكلة هــي أن هــذا الرذاذ 
التنفســي املنبعث من اجلسم 
البشري املمارس للرياضة يظل 
عالقا في «تفريغ الهواء» واجلو 
احمليــط الذي يخترقه اجلســم 
الرياضي، أثناء اجلري، لفترة 
زمنية أطول. وهذا يزيد فرصة 
إصابة األشخاص احمليطني بشكل 

رياضة اجلري قد تنشر العدوى ملسافات أبعد

علم الكويت يزّين جبل ماترهورن 
السويسري مبساحة ١٠٠٠ متر

مع احلظر الكوروني.. أسود البحر 
«ماخذه راحتها» بشوارع األرجنتني

منذ ظهور أزمة ڤيروس كورونا في سويســرا، مت 
عــرض رموز مختلفة كل ليلة علــى جبل ماترهورن 
األيقوني في سويسرا. جاء ذلك رغبة من قرية زيرمات 
في أن تكون هذه اإلضاءة رمزا لألمل، حيث تتضامن 
القريــة مع جميع الذين يعانون حاليا وامتنانا جتاه 
كل من يســاعد فــي التغلب على هــذه األزمة، فقد مت 
تخصيص ليلة إلضاءة جبل ماترهورن لشعب الكويت. 
وأوضح القائمون على هذا النشــاط انه بينما يعاني 
العديــد من الدول من ڤيــروس كورونا، فإننا نعطي 

األمل والقوة لشعب الكويت واملقيمني على أرضها. 
وها هو ماترهورن يتألق لهم خصيصا هذه الليلة. 

معا سنتغلب على هذه األزمة. 
وأضافــوا: لذلك قمنــا بإضاءة علــم الكويت على 
جبل ماترهورن، بقياس أكثر من ١٠٠٠ متر. إذ نعرب 
عن تضامننا الكامل مع الكويت ونأمل أن تعطي هذه 

العالمة األمل والشجاعة جلميع الشعوب.
يتوافــر املزيد مــن املعلومات حول هذا املشــروع 
باإلضافة إلى صور احترافية عالية الدقة على املوقع 

https://www.zermatt.ch/en/hope :اإللكتروني
كمــا يتوافــر املزيد من املعلومات حول سويســرا 
وحملتهــا: «احلم اآلن - وســافر الحقــا» على املوقع 

www.myswitzerland.com :اإللكتروني

أ.ف.پ: تستفيد أسود بحر في األرجنتني من إجراءات 
العزل املفروضة على البشــر، حيث تستغل هذا الوضع 
الفريــد للمضي أبعد مما تصل إليه عادة على اليابســة. 
وميكن رؤيتها اآلن تلهو في مواقف السيارات أو أمام متاجر 
الهدايا التذكارية املغلقة. وقال مسؤولون أرجنتينيون 
إنه بســبب احلجر املنزلي، خلت الشــوارع من الناس، 

لذلك تغامر أسود البحر باللهو في أماكن غير معتادة.


