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      الهقوة.
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ألول مرة في الكويت

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

البقاء هللا

عواشة سلطان سليمان احلديب، زوجة محمد فالح سعد املعصب: 
٣٦ عاما - ت: ٦٩٠٠٠٠٣٩ - شيعت.

محمد حسن محمد املال: ٧٤ عاما - ت: ٩٩٨٨١٧٨٨ - ٩٤٩٤٩٤٤٩ 
- شيع.

ناصر مبارك نقا الصنوين: ٧٤ عاما - ت: ٩٩٤٤٥٥٨٠ - ٩٠٠٥٥٥٢١ 
- شيع.

وضحه أحمد البحر: ٩٢ عاما - شيعت.
معصومة علي إبراهيم السماك، أرملة إسماعيل خليل القالف: ٦٣ 

عاما - ت: ٦٧٦٧٦٠٤٢ - شيعت.
نوير مطلق رشاش املطيري، أرملة علي هليل الطويح: ٧٨ عاما - 

ت: ٩٩٠٧٧٦٨٨ - شيعت.
فوزية محمد عبداحملسن، زوجة حسني محمد البشر: ٦٦ عاما - ت: 

٥١٦١٧١٩٥ - الدفن التاسعة صباحا مبقبرة صبحان.
بدرية محمود أحمد النجار، زوجة علي إبراهيم بشاره: ٨٢ عاما - 

الرجال: ٩٩٠٣٧٣٧٣ - النساء: ٩٩٠٦٤٨٩٨ - شيعت.

أبعد من الكلمات

«لم أعرف أي شيء عنه، قبل أن أطرده»
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
يحاول تبديد الشائعات التي حتيط 
بأسباب طرده للموظف العام ريك 

برايت.

«خسرت ٥ ماليين استرليني في البوكر»
السابق نيكالس  مهاجم أرسنال 
بيندتنر يعترف بإدمانه املقامرة.

«تجنبوا التجمعات بعد إنهاء اإلغالق»
حاكم نيويورك أندرو كومو يقول 
ان إنهاء اإلغالق ال يعني انتهاء 

خطر كورونا.

«مئة مليون دوالر لتمويل صندوق الشركات 

المتضررة بكورونا»
العب الســلة األميركي الشهير 
ماجيك جونســون يعلن تبرعه 
التي  لصندوق مساعدة األعمال 

تخدم املرأة واألقليات.

«لست مفلسة، فقد عملت في إعالنات 

الزبادي لسبع سنوات»
املمثلــة األميركيــة جاميي لي 
كورتيس ترد على أحد متابعيها 
الــذي اتهمها بقبول التمثيل في 

فيلمها األخير ألنها مفلسة.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

رماح ُتغرس في شاطئ أبواحلصانية
الى نادي الشرطة في الوقت من ٤٫٣٠ـ  ٦٫٣٠، 
حيث ستشاهدون أعدادا من حملة الرماح 
وكل واحد يحمل كيس نايلون وكأن األمر 
عادي وليس فيه تعد على بيئتنا ودمارها، 
خاصة في هذا الوقت، حيث وصل األمر انهم 
يرفعون احلجر البحري ويأخذون بيوض 

احلبار ويصيدون أنثى القبقب.
أنــا كصحافــي أمــارس دوري لتوعية 
مجتمعي وأصحــاب القرار مبا يدور على 
أرض الواقــع من جتــاوزات هائلة، راجيا 
املبادرة السريعة والعاجلة حلماية ثروتنا 
البحريــة من هــذه االســتباحة وضرورة 
تطبيق التشريعات والقوانني البيئية امللزمة 
وحتذيرنــا بصوت عال من أهمية كســب 
الوقــت عاجال غير آجل فــي تطبيق املنع 
عن كل شــواطئ الكويت ألن هذا الفعل له 
نتائج رهيبة على بيئتنا وكائناتنا البحرية.

آن األوان أن ننشر مكونات وعينا البيئي 
بكل وســائلنا املتاحة. اللهم إني قد بّلغت 
اللهم فاشهد. أرجو أال تضيع هذه الصرخة 
الوطنية كما ضاعت غيرها في مهب الريح 
والنسيان والتخاذل. هناك يا مسؤولون دمار 
فظيــع يرتكب كل يوم في بيئتنا البحرية 

فماذا أنتم فاعلون؟!
يوسف عبدالرحمن

هو من (قوم يا شو) هؤالء اآلسيويون أكلوا 
األخضــر واليابس. اإلعالم دوره التنبيه، 
ياما كتبت وياما خطبت عقب صالة اجلمعة 
ونبهت عن خطورة هذه األعمال على بيئتنا 
البحريــة. أرجو من مختــار املنطقة العم 
يوسف الصويني ومحافظ منطقة مبارك 
الكبير اللواء املتقاعد محمود بوشهري زيارة 
شاطئ أبواحلصانية املمتد من فندق سفير 

البحرية والصحراوية من التحديات التي 
تواجهنا، فالسلوك اإلنســاني هو املعيار 
الذي يحدد أســلوب وطريــق تعاملنا مع 
البيئة واستغالل مواردها. لقد كنت شابا 
في عشــرينيات العمر أزور هذا الشــاطئ 
وكانت هناك آالف مؤلفة من الشريب االبيض 
واألســود اختفت متامــا اآلن وغيرها من 
الرخويات مثل احلويت والشيت وكل هذا 

رســالتي اليــوم إلــى أصحــاب القرار 
املســؤولني عن البيئة البحرية التي تدّمر 
في الساعتني اللتني يسمح فيهما مبزاولة 
الرياضة واملشي والتجوال دون السيارات.
شاطئ أبواحلصانية يتعرض الى غزو 
منظم يومي ونزوح من الفنطاس وأبوفطيرة 
والعقيلــة، عوائل وأفرادا وجماعات، الكل 
يحتشد في متام الساعة ٤٫٣٠ مساء وكثير 
منهم بيدهم رماح، خاصة اآلسيويني، وال 
يبقى كائن بحري إال ويتم صيده في هاتني 

الساعتني. 
يقال إن هناك غرامة ٥ آالف دينار.

ياريــت إذا كان هناك قــرار وغرامة ان 
تأتي جلنة أفراد ويشاهدوا هذا الكم الكبير 
من أصحاب الرماح والشــوك التي تغرس 
في (القباقبـ  واحلبارـ  والشريب االبيض 
واالسود ـ واالسماك مثل املزلقان والوحر 

ـ والشيت ـ واحلويت).
أيها املسؤولون عن هذا األمر كمواطن 
أبلغتكم مبا يجري كل يوم، وأمتنى أن أرى 
فريقا يطبق على هؤالء املتطفلني الغرامة 
او مصادرة هذه األدوات احلادة التي تغرس 

في كائناتنا البحرية دون رحمة.
ال يخفــى عليكم أنه من واجب املواطن 
اإلبالغ عن مثل هذه األمور ألن حماية البيئة 

رسالة مفتوحة إلى أصحاب القرار البيئي!

جانب من الهجوم التدميري على شاطئ أبو احلصانية

رغم أكلهم اخلفافيش وإصابتهم بڤيروسات 
خطيرة.. ملاذا ال ينتشر «كورونا» بني األفارقة؟

تطبيق «كوروني» يكشف خيانات زوجية في كوريا

رغم أن بعض سكان أفريقيا 
يأكلــون اخلفافيــش، ورغــم 
إصابتهم بڤيروسات خطيرة 
مثل اإليدز وإيبوال، إال أن أعداد 
اإلصابات األفريقية بڤيروس 
كورونا، لم تزد على ٥٠ ألفا، 
ونحو ٢٠٠٠ حالة وفاة فقط، 
حتى اآلن. وهي أرقام أقل بكثير 
مما يوجد في بقيــة القارات، 
حيــث تقول اإلحصــاءات إن 
أفريقيــا التي تضم نحو ١٧٪ 
من ســكان العالم ال تضم إال 
١٪ مــن إصابات العالم. بل إن 
أعداد حاالت الشفاء في أفريقيا 
والتــي جتاوزت ١٢ ألف حالة 
شــفاء تعتبــر إجنــازا كبيرا 
لقارة تتميز بفقر نســبي في 
إمكاناتها الصحية. فما تفسير 
هذا االستثناء األفريقي؟ هناك 

عدة نظريات مختلفة:
النظرية األولى هي نظرية 
تأخر وصــول الڤيروس إلى 
أفريقيا. وتؤكد هذه النظرية 
أنه مع مرور الوقت ستتجاوز 
اإلصابات األفريقية غيرها من 
القارات، نظرا لضعف اإلمكانات 

األفريقية. 
النظرية الثانية هي نظرية 
وتقــول  األفريقــي،  املنــاخ 
هــذه النظرية ان ڤيروســات 
االنفلونزا جميعا ال جتد بيئة 
مناســبة في املنــاخ األفريقي 
احلار املشمس. وتتأكد صحة 
هذه النظرية بحقيقة أن أعلى 
أرقام اإلصابات تقع في الدول 

أدى تطبيق كوري جنوبي، 
يتعقب حركة السكان للمساعدة 
فــي كبــح انتشــار ڤيــروس 
كورونا، إلى عوارض جانبية 
لم تكن في احلسبان، إذ فضح 
أولئك الذين يقومون بخيانات 
زوجية، وفق ما ذكرت صحيفة 

«إندبندنت» البريطانية.
وكان من أبرز الوسائل التي 
الكورية  اعتمدتها احلكومــة 
اجلنوبية في مواجهة الڤيروس 
تطبيق تعقب متطور، يكشف 
املواقــع التــي يتواجــد فيها 
الذين  األشــخاص، ويخطــر 
تواصلوا أو يتواصلون معهم 
في حالة إصابتهم بكوفيد-١٩.
ومقابل فاعليته كوسيلة 
لكبــح الڤيــروس، بــدأ ذلــك 
قــال  مــا  التطبيــق، وفــق 
كريشنان غورو مورثي على 
الرابعــة، «بتقصــي  القنــاة 

تقريبــا، بينمــا ال تزيــد هذه 
النسبة على ٥٪ لدى أفريقيا.

كذلك يعيش كبار السن في 
أفريقيا وسط عائالتهم املمتدة. 
بينما في القارات األخرى مثل 
أوروبــا وأميــركا يضطرون 
للعيش في بيــوت العجائز، 
وهو ما يجعلهم أكثر عرضة 

لتفشي اإلصابة بالڤيروس.
الرابعــة هــي  النظريــة 
الســفريات  قلــة  نظريــة 
األفريقيــة، فأفريقيا من أقل 
القارات التي تصدر السياح 
واملسافرين إلى بقية العالم، 
بينما تصدر أوروبا وأميركا 

ظهــروا في الوثائقــي كيفية 
إطالق التطبيق حتذيرا على 
هــذا النحو، مثــال، «ذكر، ٥٨ 

أعدادا هائلة من السياح.
النظريــة اخلامســة هــي 
نظريــة اجلينــات األفريقية، 
حيــث تؤكد هذه النظرية أنه 
رمبــا كان هنــاك خاصيــة ما 
مجهولة في اجلينات األفريقية 
جتعل األفارقة محصنني ضد 
ڤيروس كورونا، إال أن الواليات 
املتحدة شــهدت وفــاة بعض 
األميــركان األفارقة بڤيروس 

كورونا.
النظريــات في  وتســتمر 
محاولــة تفســر االســتثناء 
األفريقــي دون أن تصــل إلى 

تفسير تام لآلن.

سنة، موظف مصرفي، مر في 
هذه املنطقة، زار هذا الفندق 
فــي هــذا الوقت، وبعــد ذلك 
ذهب إلى السينما». وأضاف 
املتحــدث: «بعــض الناس قد 
يصل النقاط بعضها ببعض، 
فيقول، مهال، أعرف شخصا في 
عمر الـ ٥٨، ويعيش في هذه 
املنطقة، ويعمل في مصرف. 
وثمــة حــاالت تــرد يتواجد 
بعض األشخاص فيها بأمكنة 
ال ينبغي لهم أن يكونوا فيها، 
كالفنادق والنزل. وثمة حاالت 
كشفت شــخصا خالل خيانة 
زوجية». وطرحت احلكومة 
البريطانيــة فــي ٥ اجلــاري 
نســختها مــن تطبيق تعقب 
املخالطة. وجتري في الوقت 
الراهن جتارب على التطبيق 
في جزيرة ويت قبل تعميمه 

في أنحاء اململكة املتحدة.

جزء من إجراءات جنوب أفريقيا ضد «كورونا» منتصف مايو

التطبيق الكوري هدفه كبح انتشار ڤيروس كورونا

التي تتميز مبناخ غير تطرفي 
في ارتفاع درجات احلرارة أو 

في نسب اجلفاف.
وقــد أثبتــت األبحــاث أن 
ڤيروس سارس يتأثر بارتفاع 
درجات احلــرارة والرطوبة. 
إال أن األبحــاث على ڤيروس 
كورونا ال تزال حديثة العهد 

وغير مؤكدة.
النظرية الثالثة هي نظرية 
الشباب األفريقي، حيث تؤكد 
أن ٦٠٪ من سكان أفريقيا هم 
حتت عمر ٢٥ سنة. بينما في 
إيطاليا تصل نســبة السكان 
فوق سن ٦٥ إلى ربع اإليطاليني 

حيــاة املرضــى اخلاصة إلى 
درجــات غيــر اعتياديــة». 
وشــرح أحد الكوريني الذين 

٣٫٢٢الفجر
٤٫٥٣الشروق

١١٫٤٤الظهر
٣٫٢٠العصر

٦٫٣٦املغرب
٨٫٠٥العشاء

العظمى: ٤١ - الصغرى: ٢٥

أعلى مد: ١٠:٥٧ ص 
أدنى جزر: ٥:٠٨ ص - ٥:٥٩ م

حتذيرات من دواء ترامب 
السحري: يسبب نوبات قلبية

جاء إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن أنه يتعاطى 
عقار هيدروكسي كلوروكني كوقاية ضد اإلصابة بڤيروس 
كورونا، ليعيد تســليط الضوء على سيكولوجية الرئيس 
من جهة، وعلى فعالية الدواء، أو ضرره، من جهة أخرى.

وأشار بيتر بومونت في صحيفة «الغارديان» الى عدم 
وجود أدلة قاطعة على فعالية الدواء بعد عدد من التجارب 
على املصابني بڤيروس كورونا إضافة الى مخاوف من احتمال 

انه ميكن أن يزيد بعض احلاالت احلادة سوءا.
وحتــدث الكاتب في مقاله عن اآلثــار اجلانبية الضارة 
لتناول الــدواء وأخطرها آثاره احملتملة على القلب اضافة 
الى الصداع والدوار والغثيان واالقياء وآالم املعدة والطفح 
اجللدي واحلكة وتساقط الشعر. وأشار املقال الى حتذير من 
مستشفى «مايو كلينيك» األميركي املرموق من احتمال ان 
يتسبب التناول العشوائي للدواء بحدوث نوبة قلبية مميتة.

واستبعد املقال أي دور حلقيقة ان ترامب ميتلك أسهما 
في شــركة فرنسية مصنعة للدواء ويرجح ان يكون سبب 
ترويجه للــدواء هو «رغبته بأن يبرهن على انه على حق 

وانه محمي ضد املرض».

هيدروكسي كلوروكني له آثار جانبية خطيرة

«ستيلتون» آخر ضحايا «كورونا»

قد ال يعني االســم «جبنة ســتيلتون» الكثير خارج 
اجلزر البريطانية إال ان البريطانيني قلقون على ما يبدو 
مــن تأثير جائحــة كورونا على واحد مــن أنواع اجلنب 
املفضلــة لديهم بعد ان أظهرت البيانــات تراجعا كبيرا 

بنسبة ٣٠٪ في مبيعاتها.
وحســب صحيفة «الغارديان» فــإن هذا العزوف من 
قبل البريطانيني عن واحدة من أجبانهم املشهورة يرجع 
الى شكلها. فهي مثل كل أنواع «اجلبنة الزرقاء» تعطي 
اإليحــاء بأنها «مصابة بعلة ما». وهــذا ليس بعيدا عن 
احلقيقة متاما ألنها حسب الصحيفة حتتوي على فطريات 
«بنســيليوم روكفورتي» التي متنحها شــكلها ومذاقها 
ورائحتها املميزة. وهي تشبه نظيرتها الفرنسية األكثر 

شهرة «روكفور» من حيث مظهرها ورائحتها العفنة.

جبنة ستيلتون ال تُصنع في مدينة ستيلتون!


