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خووش حچي يا ألطاف اهللا

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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة

واحد أبواللطف

١٢ مليون إصابة بـ«كورونا» 
و«الصحة العاملية» حتّذر: 

الوضع يزداد سوءًا.

سوق اجلمعة يعيد فتح أبوابه 
وتوقعات بإقبال كبير اليوم.

  نعيد ونزيد.. لبسوا   وأنتم تزدادون غموضًا!!
كمامات وتباعدوا.

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

البقاء هللا

منيرة راشــد مفرح الزيد، أرملة عدس حسني خميس العجمي: ٦٧ عاماـ  
ت: ٦٦٧٨٢٢٨٠ ـ ٦٦٤٥٨٠٨٩ ـ شيعت.

حيدر ياسني علي احلداد: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٣٦٢٧٦٧ـ  ٦٦٢٤٨١٢٣ـ  شيع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«ال أوافق على التوصيات الصحية المكلفة وغير 

العملية»
الرئيــس ترامب يهاجم توصيات 
«ســي دي ســي» ويؤكــد أنه 

سيراجعهم فيها.

«ال أريد ألحد أن يستخدم توصياتنا الصحية 
لمنع فتح المدارس»

روبرت ريدفيلد مدير «سي دي سي» 
بعد أن قام الرئيس ترامب مبهاجمة 

توصيات «سي دي سي».

«لن أفتح المدارس لألطفال إال استنادًا ألرقام 
علمية، وليس خضوعا لتهديدات سياسية»

حاكمة ميتشيغان، غريتشن ويتمر، ترد 
على تهديد الرئيس ترامب بقطع التمويل 
عن املدارس التي لن تفتح للدراسة. 

«أغلب شركات الطيران سرحت حوالي ٥٠٪ 
من موظفيها وطياريها»

ريتشارد كويست، محرر اقتصادي 
بشــبكة سي ان ان، متحدثا عن عدد 
من شــركات الطيران ومنها يونايتد 

ولوفتهانزا.

«شخص واحد يحمل غالبية أسهم الشركة 
في يده دون مساءلة»

ديريك جونســون، منتقدا مايكل 
زاكربيرغ، بسبب رفض فيسبوك 
التحرك لوقف املنشورات التحريضية.
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َمن يخاف أكثر من اآلخر 
اإلنسان أم القرش؟!

حمارة حتولت جنمة بكندا 
ووسيلة جلمع األموال!

جوني ديب للمحكمة: 
املخدرات جعلتني أضعف 

من أن أضرب أمبير هيرد

ما قصة العداوة التي يقال انها أزلية بني اإلنسان وسمكة 
القرش؟ فمنذ الرواج الكبير لفيلم «Jaws» في ســبعينيات 
القرن املاضي، ساد االنطباع بأن القرش يشكل خطرا رهيبا 
على اإلنسان وأنه حيوان مفترس وحقود، الى آخر ذلك من 

األوصاف التي جتافي احلقيقة الى حد كبير.
صحيفــة «الغارديان» أعطت مثاال على التشــويه الذي 
حلق بصورة القرش خصوصا على يد السينما األميركية. 
ففي عام ٢٠١٦ تضمن فيلم «The Shallows» فقرة عن تعرض 
فتاة سباحة لهجوم وحشي من قرش أبيض. ولكن ذلك لم 
مير مــرور الكرام، فقد بادر فريق مــن العلماء الى توجيه 
رســالة مفتوحة للشركة املنتجة حذروا فيها من ان الفيلم 
يشكل تشويها خطيرا ميكن ان يؤدي الى استمرار معاداة 

الرأي العام لهذه األسماك.
وتنقل الصحيفة عن عاملة األحياء األميركية جازمني غريهام 
ان هنــاك الكثير مما ميكننا تعلمه مــن القرش مثل قدرته 
على شــفاء جروحه بسرعة واكتسابه للمناعة ضد الكثير 
من األمراض. أعداد أســماك القرش في احمليطات تتناقص 
بســرعة منذرة وهذا يضر بالبشــر بقدر ما يضر بالنظام 
البيئي. فالقرش يساعد على احملافظة على التوازن البيئي 
فــي احمليطات عن طريق القضاء علــى الفرائس الضعيفة 
واملريضــة، كما انه مينــع أي فصيلة بعينها من ان تتكاثر 
وتسيطر على البحار. وإذا كانت بعض أنواع القرش تهاجم 
اإلنسان في البحار فهذا على األرجح ألنها تخاف منه ومن 
سيطرته على مجالها اخلاص. وكما يقول كثيرون من العلماء 
ودعاة احلفاظ على البيئة فإن لدى القرش ما يدعوه للخوف 

من البشر أكثر مما يدعو البشر للخوف منه.

أكســبريدج، كندا - أ.ف.پ: 
حتولــت حمــارة في كنــدا إلى 
جنمــة مــدرة لألمــوال، حيــث 
استحوذت إطاللتها املفاجئة خالل 
االجتماعات التي تعقد بالڤيديو 
عبر تطبيق «زوم» على اإلعجاب، 
وأصبحت هذه احلمارة وسيلة 

لتمويــل ملجأ حليوانــات املزارع تراجعــت مداخيله 
بسبب توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كوفيد-١٩.

لنــدن - أ.ف.پ: نفى املمثل األميركي جوني ديب أمس 
اخلميس أمام القضاء البريطاني اتهام طليقته أمبير هيرد 
له بضربها قائال: إن إدمانه املخدرات أضعفه لدرجة لم يكن 
في استطاعته فعل ذلك. وتنظر احملكمة العليا في لندن في 
القضية املرفوعة من جنم فيلم «بايريتس أوف ذي كاريبيني» 
ضد صحيفة «ذي صن» التي أخذ عليها نشر مقال في أبريل 
٢٠١٨ يتطرق إلى ضربه زوجته الســابقة كما لو أنه واقعة 
مثبتــة. وهو ينفي هذه االتهامات نفيــا قاطعا. وفي اليوم 
الثالث من احملاكمة، تطرق املمثل البالغ ٥٧ عاما خصوصا 
إلى حادثة مفترضة وقعت في ٢٠١٤ حني كان في مركز لعالج 
مدمني املخدرات في جزيرة خاصة في البهاماس، في حضور 
املمثلــة. وقال: «كنت في حالة معاناة شــديدة وكانت لدي 
تشــنجات خارجة عن السيطرة. لم أدفع أو أهاجم اآلنسة 

هيرد، لم أكن حتما في حالة تخولني فعل ذلك».

The Shallows لقطة من فيلم

جوني ديب وأمبير هيرد مبناسبة سابقة

قرية إيطالية تسعى إلى االعتراف بها «مملكة مستقلة» 
.. أميرتها أربعينية أملانية وسكانها ٣٠٠ شخص!

ســيبورغا (إيطاليا) - أ.ف.پ: 
تسعى «اململكة» املعلنة أحاديا في 
قرية سيبورغا املطلة على الريڤييرا 
اإليطالية، إلى انتزاع اعتراف دولي 
بها كإحدى أصغر الدول في العالم، 
في معركة متعددة األوجه تفتح الباب 
أمام رهانات سياســية واقتصادية 

كبيرة.
وتصف نينــا مينيغاتو لوكالة 
فرانس برس انتخابها أول «أميرة» 
في تاريخ هذه القرية بأنه «أشــبه 
بقصص األحــالم». وتزور ســيدة 
األعمال األملانية هذه البالغة ٤١ عاما 
«رعاياها» وجتــوب أزقة «اململكة» 
املمتــدة علــى بضعــة  الصغيــرة 
كيلومتــرات مربعــة والتي يقطنها 
٣٠٠ شــخص. وتوضــح مينيغاتو 
التي تدير شركة عقارية في موناكو 
«لم أكن أتصور يوما أنني سأصبح 
أميرة»، بعدما تولى زوجها السابق 
مارتشيلو منصب «أمير» سيبورغا 
على مدى تســع سنوات. ويعرض 
تاجها للسكان واملارة في مكتب هيئة 
الســياحة احمللية املســتخدم أيضا 

كمتجر للتذكارات «امللكية». 

وينــادي «حــكام» هــذه القرية 
الصغيــرة فــي منطقــة ليغوريــا 
اإليطاليــة قرب احلدود الفرنســية 
مبنح سيبورغا صفة الدولة املجهرية، 
مستندين إلى وثائق من القرن الثامن 
عشــر يقولون إنها تؤكد أن القرية 
لم تنضم يوما قانونيا إلى إيطاليا. 
وترتدي هذه املعركة بعدا اقتصاديا 
يتمثل في حتفيز السياحة وتفادي 
النزوح السكاني الذي أفرغ الوسط 
التاريخي ملناطــق إيطالية عدة من 
سكانها. وترغب «األميرة» نينا في 
إعادة استخدام عملة محلية حتمل اسم 
«لويجينو» وإقامة فندق فاخر على 
تلة مجاورة تطل على أربعة «بلدان» 
هي فرنسا وموناكو وإيطاليا و«إمارة 
سيبورغا». وكذلك تسعى إلنشاء خط 
لعربات التلفريك بهدف ربط القرية 
بالساحل. وليست سيبورغا الدولة 
املجهرية الوحيدة غير املعترف بها 
في العالم، غير أن سكان سيبورغا 
يؤكدون أن الطابع اخلاص الذي تتمتع 
به «إمارتهم» يستند إلى وقائع مثبتة 
ويبدون تصميما على انتزاع اعتراف 

(أ.ف.پ)من السلطات اإليطالية بذلك. نينا مينيغاتو أميرة سيبورغا اجلديدة 

كيف تهاجم خاليا املناعة األعصاب بسبب «كورونا»؟
أفاد خبراء في «يونيفيرسيتي كوليدج لندن» بأن االلتهاب 
الرئوي احلاد الذي يســببه كوفيــد-١٩ وحتى االلتهابات 
األخرى األقل حدة ميكن ان حتدث مضاعفات تتراوح بني 
الهذيان والنوبة القلبية والتهاب األعصاب ونوع نادر من 
التهاب الدماغ في عدد من املرضى. وتنتج هذه األعراض 
عن تفعيل للخاليا املناعية يجعلها تهاجم الغالف الدهني 

الواقي الذي يحيط باألعصاب.
ونقل موقع «ميل أونالين» عن أحد املشاركني في الدراسة 
د. مايــكل زاندي ان ظهور هذه األعراض لم يكن يتوقف 
دائما على حدة األعراض التنفسية وهذا يدعو الى اليقظة 
وتتبع هذه املضاعفات لدى الذي أصيبوا بڤيروس كورونا.
والالفت هو أنه لم يتم اكتشــاف الڤيروس في دماغ 

املرضى الذين شملهم البحث أو في نخاعهم الشوكي األمر 
الذي يشير الى ان الڤيروس لم يكن السبب املباشر لهذه 
األعراض التي يحتمل ان تكون جنمت عن رد فعل النظام 

املناعي وليس عن الڤيروس نفسه.
وقال طبيب آخر شــارك في البحث ان وباء كورونا 
انتشر منذ أشــهر قليلة ولذلك من املبكر معرفة الضرر 
الذي ميكن ان يحدثه على املدى البعيد. ودعا املرضى الذين 
تعافوا من الڤيروس الى استشارة الطبيب اذا ما عانوا من 

أعراض عصبية.
ويشكل هذا البحث إضافة الى األدلة املتزايدة على وجود 
تشكيلة واسعة من املضاعفات العصبية احلادة لكوفيد-١٩، 

«كورونا» يدفع اخلاليا املناعية ملهاجمة الغالف الدهني الواقي لألعصابإضافة الى تأثيره على اجلهاز التنفسي.

ملشاهدة الڤيديو


