
خووش حجي يا ألطاف اهللا

دراسة: العني قد تكون 
مدخل «كورونا» للجسم 

وناقلة له.

وردتنا شكاوى من مواطنني مرضى 
يواجهون صعوبات في قضية منح 

التصاريح للمرافقني عند املراجعات.

  املوضوع أكيد بينحل وكلنا ثقة  شبعنا دراسات!
بتفهم وتعاون السلطات األمنية 

والصحية رغم الضغوط الكبيرة عليهم.

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.
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الثالثاء

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات

«هل يمكنك إحضاره؟»
اول جملة مفهومة مسجلة للطفل 
أرتشي في مقطع ڤيديو خالل عيد 
ميــالده األول عندما أوقع كتاب 
األطفال خاصته وطلب من األمير 

هاري التقاطه له.

«سنغادر كاليفورنيا إذا استمرت فوبيا كورونا»
املستثمر األميركي إيلون ماسك 
صاحب شركة «تسال» يهدد والية 
بأنه سينقل مصنعه  كاليفورنيا 
في حالة عدم إنهاء إغالق الوالية 
والسماح بعودة العمل باملصنع.

«خسرت ٤٥ كغم»
املغنية اإلجنليزية أديل في عيد 
ميالدها الـ ٣٢، بعد أن متكنت من 
خسارة حوالي ٤٥ كيلوغراما من 
وزنها عقب انفصالها عن زوجها.
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تابعونا وتواصلوا معنا

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

البقاء هللا

شــاكر عبداهللا علي الصراف: ٧٦ عامــا - ت: ٩٩٩٩٥٥٦٩ - 
٩٩٦٠٨١١١ - شيع.

عائشة أحمد حمد الطويرش: أرملة خالد عبداهللا الوزان: ٩٠ 
عاما - شيعت.

غامن احمد راشد حماده: ٦٩ عاما - ت: ٩٩٦٦٢٣٣١ - شيع.
حورية عبداهللا عباس أبواحلسن: أرملة سيد مهدي جمال: ٨١ 

عاما - ت: ٩٩٠٤٩٦٥٧ - شيعت.
عبداحملسن حمدي غويزي املطيري: ٢٩ عاما - ت: ٩٩٨٩٨٣٤٦ 

- ٥٥٢٠٥٥٠٢ - ٦٥٠٦٢٥٣٥ - شيع.
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من ُحسن حظ البشرية أنه في الوقت الذي يخططون 
في الشروع الستيطان كوكب املريخ اكتشفوا مياهاً 
جوفية حتت خط االستواء للكوكب لم تتبخر بسبب 
احتجازها حتت طبقة صخرية منذ أمد بعيد، وهذا يجيء 
في صالح مقتضيات املهمة وأمور تلزم للمشروع العظيم 
لرواد الفضاء الستيطان كوكب املريخ في املستقبل 
املنظور، ففي ســنة ٢٠٣٠ بداية بناء مصانع إلطالق 
غازات في الغالف املريخي، كما تتم إذابة اجلليد في 
القطبني، وذلك من خالل مرايا ضخمة تعكس أشعة 
الشمس عليه، وسيتم إنشــاء مستعمرات مريخية 
صاحلة للسكن، وإذا توافر الالزم من األموال، وهو 
مكلف عامليا، فســتبقى الرحالت املريخية متواصلة 
مبشاركة علماء من مختلف االختصاصات، ويتوقع 
علماء الفلك أن هذا املشروع سينتهي في حدود عام 
٢١٧٠م وبعــد أن تكــون األرض قد دمرت من خالل 
حرب كونية استخدمت فيها أقوى األسلحة النووية 

وحرب النجوم.

استيطان 
املريخ

د.صالح محمد العجيري - باحث فلكي

الزبائن يعودون إلى شرفات املقاهي في إسبانيا

تاراغونــا - أ.ف.پ: في 
اليــوم األول مــن تخفيــف 
إجراءات العزل في جزء من 
إســبانيا، جلس خيسوس 
فاســكيث (٥١ عامــا) على 
شرفة مقهى في تاراغونا في 
شرق البالد، قائال: «اشتقنا 

إلى ذلك كثيرا».
وبعــد شــهرين تقريبا 
علــى إجراءات عزل هي من 
األكثــر صرامة فــي العالم 
«بتنا نقدر أكثر هذه األمور 
الصغيــرة» بعدمــا طلــب 

وهذه املدينة الواقعة على 
ســاحل كاتالونيا مشمولة 
باملرحلة األولى من تخفيف 
قيــود العزل فــي جزء من 
البالد االثنني. وال يشمل هذا 
القرار مدريد وبرشلونة أكبر 

مدينتني في البالد.
القيود  وينفذ تخفيــف 
التدريجــي فــي إســبانيا 
علــى ٣ مراحل. وســيكون 
االنتقــال مــن مرحلــة إلى 
أخرى رهنا بتطور انتشار 
الوباء الذي حصد أكثر من 

٢٦ ألــف ضحية في البالد، 
وبقدرة النظام الصحي على 
االســتجابة ملوجة إصابات 

جديدة.
وســمح فــي املناطــق 
املشــمولة باملرحلة األولى 
بتجمعات من ١٠ أشــخاص 

كحد أقصى.
وميكن املتاجر الصغيرة 
واملتاحف وشرفات احلانات 
واملطاعم أن تعيد فتح أبوابها 
مع االكتفاء بجزء من قدرتها 

االستيعابية.

«ساندويتش وجعة». وقد 
جلس إلى الطاولة نفســها 
ثالثة أشخاص آخرين كل في 
زاوية من أجل احملافظة على 

التباعد االجتماعي.
أمــا جنلــه أليخانــدرو 
فينتظر بفارغ الصبر نهاية 
يوم العمل ليلتقي أصدقاءه.
ويوضح «لقــد تواعدنا 
على أن نلتقي عصرا للتنزه 
وتناول الطعام. نرغب في 
ذلك كثيرا فلــم نر بعضنا 

منذ شهرين».

مناعة خارقة.. اخلفافيش تنقل «كورونا» وال تصاب
منــذ عقــود مــن الزمن 
واخلفافيش حتمل مسؤولية 
تفشــي عــدد مــن األوبئة 
القاتلة مثل سارس وايبوال 

واآلن كوفيد-١٩. 
ولكــن الغريــب هو أن 
اخلفافيش نفسها ال تعاني 
من الڤيروسات التي تنقلها 
«ذي  تقــول مجلــة  كمــا 
أتالنتيــك» األميركية التي 
تضيف ان اخلفافيش التي 
تصاب بعدوى داء الكلب ال 
تتأثر بالداء الذي يكون عادة 
قاتال للحيوانــات األخرى 

التي تصاب به.
التــي  املرونــة  هــذه 
تتمتع بهــا اخلفافيش في 
مواجهة الڤيروسات دفعت 
البحث في  الــى  بالعلمــاء 
ســبب املناعة التي تتمتع 
بها معظم احليوانات مقارنة 
باإلنســان، وهي ما جعلت 
أحد العلماء يتمنى أن يجد 
اإلنسان طريقة لكي يشبه 

بها اخلفافيش.
واخلفافيــش كما تقول 
املجلة مفيدة جدا لنا، فهي 
النباتــات وتنشــر  تلقــح 
البذور وتلتهم احلشــرات 
الضارة مثل البعوض الذي 
ميكــن أن يســبب املالريا. 
وتنقل عن مختصة مبعهد 

في احليوانات البرية.
تنتـقــــــل  وعندمـــــا 
الڤيروسات من اخلفافيش 
الى البشــر فإن ذلك يحدث 
غالبا ألن الناس توغلوا في 
منطقــة احليوانات وليس 
العكس. هــذا التوغل، كما 
يقول مختــص في جامعة 
مونتانا ستيت األميركية، 
يضــع البشــر فــي منطقة 
اخلطر: «اذا ثملت ومشيت 
أمام قطار فكيف لي ان ألوم 

القطار؟».
خبيــرة أخرى تقول إن 

فقــدان احليوانــات البرية 
ملوطنها وأعمال اصطيادها 
ميكــن أن تدفع احليوانات 
الى بيئات جديدة وتسبب 
لها ضغوطا شديدة تزيد من 
احتمال إطالقها للڤيروسات 
املرضية في بيئتها اجلديدة.

كل هذا من دون أن تتأثر 
مبا تنشره من حولها. ولهذا 
السبب تقول اخلبيرة: «ال 
تقتلوا اخلفافيش ألنها قد 
تكون املفتاح ملعرفة كيفية 
مكافحة هذه الڤيروسات في 

املستقبل».

فرجينيا للتكنولوجيا قولها: 
«اخلفافيش تساعدنا بطرق 
كثيرة مــع أننا فــي أغلب 

األحيان ال نساعدها».
تقول املجلــة ان الكثير 
من الثقافــات لديها تاريخ 
طويــل من اصطيــاد وأكل 
اخلفافيــش وغيرهــا مــن 
احليوانــات، ولكن العقود 
األخيرة شهدت ازديادا غير 
مسبوق للتفاعالت البشرية 
مع األنواع البرية مع توسع 
الغابــات  املــدن وتقلــص 
وازديــاد التجــارة العاملية 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«ديزني الند» في شنغهاي ُيعيد 
فتح أبوابه بعد إغالق ٣ أشهر

شنغهاي - أ.ف.پ: أعاد متنزه ديزني الند الترفيهي في 
شــنغهاي االثنني فتح أبوابه بعد أكثر من ثالثة أشــهر من 
اإلغــالق فيما تقترب الصني من عودة احلياة إلى طبيعتها 
وتأمل الشــركة في احلد من خسائرها الناجمة عن انتشار 

جائحة كوفيد-١٩.
وبات املتنزه الترفيهي في أكثر مدن الصني تعدادا للسكان 
األول بني متنزهات «ديزني» الرئيســية الستة، الذي يعيد 

فتح أبوابه في العالم.
لكن شبح ڤيروس كورونا املستجد اليزال مسيطرا.

فقد استقبل املتنزه عددا محددا من الزوار حجزوا بطاقاتهم 
مســبقا مع قيــاس حرارتهم عند الوصــول وإبرازهم رمزا 
صادرا عن احلكومة إلثبات أنهم ال يشكلون خطرا صحيا.
وينوي املتنزه اســتقبال ٢٤ ألف زائــر في اليوم خالل 

األسابيع املقبلة بدال من ٨٠ ألفا في السابق.
وعبر مكبرات الصوت، بثت رسائل متكررة تدعو الزوار 
إلــى وضع القناع طوال الوقت واحترام التباعد االجتماعي 

حتى عند الوقوف في طوابير وفي األلعاب املختلفة.
وحمل عاملون في املتنزه الفتات تطلب من الزوار التباعد 
فيما وضعت خطوط صفراء وملصقات على األرض حتدد 

مكان الوقوف.
وأكــدت «ديزنــي» اعتمادها إجــراءات تنظيف وتعقيم 
مشددة مع تقليص أو تعليق العروض التي غالبا ما تتطلب 
تفاعال بني الزوار وشخصيات عالم ديزني مثل ميكي ماوس.

ورغم اإلجراءات واخلوف املستمر من إصابات جديدة، 
بيعت بطاقــات اليوم األول بالكامل في غضون دقائق بعد 
طرحهــا اجلمعة، على ما ذكرت وســائل اإلعالم الرســمية 

الصينية.

الزبيدي بـ ٣ دنانير والنقرور بدينار.. هبوط حاد في األسعار.. ال تصريف وال آلية للبيع

محمد راتب

استيقظت الكويت في أول 
يوم من أيام احلظر الشــامل 
على واقــع جديد «مرغم فيه 
أخاك ال بطل»، ومن فصول هذا 
الواقع اجلديد استمرار الهبوط 
احلاد في أسعار السمك جتاوز 
٦٠ أو ٧٠٪ ألن حلقة آلية البيع 
وتوصيل ما طــاب به البحر 
ال وجود لهــا، ما يهدد بتلف 
كميات كبيرة منه وخســارة 
البالد لعنصــر مهم جدا من 

عناصر األمن الغذائي، على الرغم من اســتمرار االستيراد لكن 
من دون جدوى.

وقد أكد رئيس احتاد صيادي األســماك ظاهر الصويان في 
تصريح لـ «األنباء»، أن اللنجات التزال متوقفة والسوق مغلقا، 
والصيادون يفضلون اجللوس وعدم اخلروج للصيد على خسارة 
السمك ورميه أو بيعه بأقل من تكلفة صيده، أو تسجيل البلدية 
مخالفة لهم حال البيع خارج السوق، مشيرا إلى أن جميع الصيادين 
ينتظرون قرار فتح السوق للعودة، وكسب الرزق وإعالة عائالتهم.
من جانبه، كشــف صاحب شــركة زبيدي الكويت لألسماك 
املستوردة فارس بوقماز لـ «األنباء»، عن أن أسعار السمك تشهد 
هبوطا حادا في غياب آلية للتصريف والبيع، مشيرا إلى أن الزبيدي 
اإليرانــي وصل إلى ٣ دنانير والنقــرور اإليراني بدينار واحد 
والبالول ٣ دنانير. وذكر أن هذه األسعار فرصة ذهبية للمستهلكني 
لكن املشــكلة تكمن في غياب آلية التوصيل، فالوضع في البالد 

ضبابي وال يوجد قرار واضح، 
على الرغم من توافر الربيان 
اإليراني والسعودي باستمرار 
والبالول بأعداد كبيرة إضافة 

إلى الزبيدي والنقرور.
وتابــع: طالبنــا ونطالب 
البلدية والصحة بفتح األسواق 
وتطبيق نظام الباركود املعتمد 
في اجلمعيات التعاونية فسوق 
شرق مهيأ الستقبال املستهلكني 
آمنة ومنظمة بسبب  بطريقة 
سعته وكثرة مداخله ومخارجه 
إضافة إلى وجود ساحة داخلية 
كبيرة مكيفة داخل السوق، مبينا أن فتح السوق من جديد سيسهم 

في حتقيق األمن الغذائي.
بدوره، قال أحد الصيادين فوزي الدكروري لـ «األنباء»: إننا 
نخشى من قضبان النظارات ومن خفر السواحل فكيف نحصل 
على الديزل والثلج؟ وكيف جند من يشتري السمك الذي نصيده 
خالل فترة احلظر؟ وأضاف انه في حــال توافر الديزل والثلج 
والتسويق واإلذن من خفر السواحل فإن هذا يضمن احلصول 
على االحتياجات طوال األيام السبعة التي جنلس فيها داخل البحر 

فما عندنا مشكلة أن نخرج للصيد.
وأشــار الى ان السمك ال يصمد في مثل هذه األجواء احلارة 
وبالتالي نحتاج إلى ثلج وإلى أن نســحب عدتنا في الليل كي ال 
يغرق السمك، موضحا ان خفر السواحل متعاونون معنا لكن ال 
يوجد قرار واضح بالســماح لنا باخلروج للصيد وال اإلمكانات 

تساعدنا على ذلك.

الصويان لـ «األنباء»: اللنجات رابضة.. والسوق معطل والصيادون يفّضلون اجللوس على اخلسارة

سفن الصيد الكويتية رابضة في النقعة في ظل احلظر الكلي وغياب آلية 
خروج الصيادين وتعطيل األسواق

بوقماز لـ «األنباء»: االستيراد لم يتوقف.. وتطبيق الباركود يحّل املشكلة
الدكروري لـ «األنباء»: ال نزول للبحر قبل توافر الديزل والثلج والتسويق واإلذن من خفر السواحل

ظاهر الصويانفارس بو قماز


