
كان الفتى اإلندونيسي، محمد إي��دول، 
ميارس الصيد مع والده عندما باغته شيء 
لم يتوقعه: سمكة إب��رة قفزت من املياه 

وطعنته في رقبته.
وأفادت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
على موقعها اإللكتروني، اخلميس، بأن 
احل��ادث��ة وقعت قبل أي��ام قبالة سواحل 

جزيرة سوالويزي اإلندونيسية.
وأصيب محمد بجروح خطيرة، تطلبت 
إج��راء عملية جراحية عاجلة، استغرقت 

نحو ساعتني.
وأظ���ه���رت ص���ور ف��م س��م��ك الفصيلة 
اخلرمية، وه��ي تخترق رقبته من جهة، 
لتخرج من اجلهة األخ��رى للرقبة، وظلت 
السمكة عالقت ف��ي جسمه، حتى متت 

إزالتها في املستشفى.
وق���ال الطبيب امل��ش��ارك ف��ي العملية، 
سيرفي عارف، إن العملية كانت دقيقة من 
أجل إزالة السمكة من الرقبة التي حتتوي 

على شريان كبير.

وتعافى الفتى اإلندويسي )16 عاما( 
تدريجيا م��ن اإلص��اب��ة، لكنه ل��م يغادر 
املستشفى بسبب احلمى التي أصيب بها، 

ويقول األطباء إنهم ينتظرون تهدأ احلمى.
وتنتمي اخلرمية ملا يعرف ب�«أسماك 
اإلب���رة« نظرا لشكلها األنبوبي الطويل 
وجسمها النحيف، وتنتشر هذه السمكة 

بشكل كبير في املياه الساحلية.
وتشتهر بأنها بارعة في القفزة من املياه 

بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة.

سمكة اإلبرة قفزت من املياه.. 
واخترقت رقبة إندونيسي

لقي مصرعه بعد نزاع دموي.. مع ديك
لقي رج��ل في الهند مصرعه بعدما دخل 
في قتال دام مع ديكه، في واقعة غريبة من 
نوعها حدثت أثناء نقله للديك للمشاركة في 
مصارعة الديكة. وبحسب ما أرودت وسائل 
إعالم هندية، اخلميس، فقد فارق الرجل البالغ 
من العمر )50 عاما( احلياة إثر تعرض رقبته 

لضربات مخلب من الديك.
وذك��رت الشرطة في والي��ة أن��درا برديش 
جنوب شرقي الهند أن ال��رج��ل نقل مصابا 
بجروح خطيرة إلى املستشفى، حيث فارق 

احلياة هناك متأثرا بسكتة دماغية.
وأوضح ضابط في الشرطة أن القتيل كان 

يشارك بانتظام في صراع الديكة بالوالية، 
وكان يصطحب ديكه للمشاركة في أحد تلك 

النزاالت عندما نشب النزاع بينهما.
وقال إن الديك كان يحاول التحرر من قيد 

صاحبه فقام بالهجوم عليه.
ورغ����م أن ص����راع ال��دي��ك��ة وغ��ي��ره��ا من 
احليوانات ممنوع بحكم القانون في الهند منذ 

عقود طويلة، إال أنه ال يزال مستمرا في البالد.
وت��ق��ول ج��م��اع��ات ال��رف��ق ب��احل��ي��وان إن 
السلطات تغض الطرف عن ه��ذا األم��ر، رغم 
أن��ه خ��ارج عن القانون باعتبار أن��ه »مجرد 

تسلية«.

عزلت السلطات الصينية أكثر 
من 11 مليون مواطن، اخلميس، 
في خطوة غير مسبوقة حملاولة 
وقف تفشي فيروس جديد قاتل 
أص��اب املئات، وانتشر في مدن 
ع��دة، ودول أخ��رى، خالل عطلة 
السنة القمرية اجل��دي��دة، التي 
تشهد ازدح��ام��ا في السفر داخل 

وخارج الصني.
وق���ام���ت ف���رق م���ن ال��ش��رط��ة 
وق��وات التدخل السريع واألمن 
بإغالق محطة قطارات ووهان، 
حيث سمح للركاب الذين يحملون 

تذاكر سفر فقط بدخول احملطة.
وف��ي مت��ام الساعة العاشرة 
صباحا بتوقيت ال��ص��ني سدت 
القضبان املعدنية مدخل احملطة، 
ليعود املسافرون أدراجهم، وهم 
يشكون من أنهم ال ميلكون ملجأ 

آخر ميكنهم الذهاب إليه.
وأظ��ه��ر م��وق��ع بيبرز الي��ف، 
اإلخباري الذي بث صورا مباشرة 
من احملطة، أن اجلميع في املنطقة 

يرتدون األقنعة.
وع�����رض ص�����ورا ل��ط��واب��ي��ر 
امل���واط���ن���ني ال���ذي���ن اص��ط��ف��وا 
لشراء األقنعة من الصيدليات 
التي ح��ددت حزمة واح���دة لكل 
زبون، فيما ارتدى العاملون في 
املجال الطبي بدالت واقية خارج 

املستشفى حيث يتم عالج بعض 
املرضى املصابني مبرض اجلهاز 

التنفسي الفيروسي.
وق���ال غ��ودي��ن غ��ال��ي��ا، ممثل 
منظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة في 
ال��ص��ني، ف��ي مقابلة م��ع مكتب 
منظمة الصحة العاملية في بكنب: 
»ع��ل��ى ح��د علمي، ف��إن محاولة 
احتواء مدينة يبلغ عدد سكانها 
11 مليون نسمة أم��ر جديد في 
مجال العلم. لم يتم جتربته من 
قبل كأحد تدابير الصحة العامة. 

لكن ال ميكننا ف��ي ه��ذه املرحلة 
ال��ت��ك��ه��ن ب��إم��ك��ان��ي��ة جن��اه��ا أو 

فشلها«.
ونشرت وكالة شينخوا بيانا 
للسلطات احمللية طالبت من 
جميع السكان ارت��داء أقنعة في 
األم��اك��ن العامة وحثت موظفي 
احلكومة على ارتدائها في العمل 
وطالبت أصحاب املتاجر بنشر 

الفتات لزوارهم. 
وقال البيان »كل من يتجاهل 
التحذير سيعاقب وفقا للقوانني 

واللوائح ذات الصلة«.
وع��ل��ى الصعيد العملي، لن 
ُيسمح ألح��د مب��غ��ادرة ووه��ان، 
م��رك��ز ال��ص��ن��اع��ة وال��ن��ق��ل في 
مقاطعة هوبي بوسط الصني، 
حيث جرى اغالق محطات القطار 
واملطار ومترو االنفاق والعبارات 
واحل��اف��الت، وفقا لوكالة انباء 

شينخوا احلكومية.
ونقلت الوكالة عن فرقة العمل 
املعنية مبكافحة الفيروسات 
في املدينة قولها إن هذه التدابير 

ت���ه���دف إل����ى »وق�����ف ان��ت��ش��ار 
ال��ف��ي��روس واحل����د م���ن تفشي 
املرض وضمان صحة األشخاص 

وسالمتهم«.
وح���ذر ل��ي ب���ن، ن��ائ��ب مدير 
اللجنة الوطنية للصحة، مواطني 
ووه����ان، األرب���ع���اء، ب��ض��رورة 
جت��ن��ب ال���زح���ام وال��ت��ج��م��ع��ات 

العامة.
وظهرت األمراض الناجمة عن 
فيروس كورونا الذي مت التعرف 
عليها مؤخرا للمرة األول��ى في 
ووه��ان الشهر امل��اض��ي، وكانت 
غالبية احلاالت، التي بلغت 571 

حالة، في الصني.
بيد أن��ه مت اك��ت��ش��اف ح��االت 
أخ���رى ف��ي ت��اي��الن��د وال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة وال���ي���اب���ان وك��وري��ا 
اجلنوبية. مت تأكيد حالة واحدة 
في إقليم هونغ كونغ الصيني 
اجلنوبي، بعد تأكيد حالة واحدة 
ف��ي م��اك��او، وك���ان معظمهم من 
ووه��ان أو س��اف��روا م��ؤخ��ًرا إلى 

هناك.
وتوفي 17 شخًصا، جميعهم 
ف��ي ووه���ان وامل��ن��اط��ق احمليطة 
بها. وكان متوسط عمر الضحايا 
73 عاًما، وأكبرهم سناً يبلغ من 
العمر 89 عاًما وأصغرهم 48 

عاًما.

إجراء صيني غير مسبوق حلصار »الفيروس القاتل«
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انتقل ف��ي��روس ك��ورون��ا ال��وب��ائ��ي إلى 
البشر عن طريق احليوانات، لكن من أي 
منها بالضبط؟ ه��ذا ال��س��ؤال ال��ذي حاول 

العلماء اإلجابة عنها.
وبحسب ما أوردت شبكة »سي أن أن« 
األميركية، اخلميس، يرجح العلماء أن 
تكون أفعى كرايت أو ما تعرف ب�«الكوبرا 
الصينية« السبب الرئيسي ف��ي تفشي 
امل���رض املميت أح��ي��ان��ا، وتخطى ح��دود 

الصني.
وتعيش الكوبرا الصينية ف��ي وسط 
الصني وجنوبها، وفي جنوب شرق آسيا، 

وتعرف بسميتها الشديدة.
ومت اإلب���الغ ع��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
أواخ���ر ديسمبر ع��ام 2019 ف��ي مدينة 
ووه���ان، التي تقع وس��ط الصني، قبل أن 
ينتشر الوباء في أرج��اء ع��دة في البالد، 
وي��ع��زز ه���ذا األم����ر ف��رض��ي��ة أن مصدر 

الفيروس هو الكوبرا الصينية.
وعمد علماء في الصني إلى فحص عينات 
من مرضى كورونا، من أجل تقصي كيفية 

وصوله إليهم.
وح��ل��ل��وا رم����وز ال��ب��روت��ني املرتبطة 
بفيروس ك��ورون��ا ال��ب��ش��ري، وقارنوها 

برموز البروتني في فيروسات كورونا 
املوجودة في احليوانات، ليجدوا أن الرموز 

متطابقة في تلك املوجودة في العثابني.
وأش��ارت تقارير محلية في الصني إلى 

أن ثعابني ميتة بيعت في سوق للمأكوالت 
البحرية مبدينة ووه��ان، وخ��الل أق��ل من 
شهر على تفشي ال��ف��ي��روس، وق��ت��ل 17 

شخصا وأصاب املئات داخل الصني.

فيروس كورونا اجلديد.. ما عالقته بـ »أفعى كرايت«؟

أعلنت شركة »سبيس إكس« األمريكية عن نيتها إطالق 60 قمرا 
صناعيا صغيرا، لتضمها إلى أقمار منظومة Starlink قريبا. 

وأشارت الشركة في تغريدة لها على »تويتر« إلى أن إطالق األقمار 
املذكورة من املفترض أن يجري في 24 يناير اجلاري، من قاعدة كيب 
كانافيرال في فلوريدا، في متام الساعة 10:54 بالتوقيت احمللي 

)18:54 بتوقيت موسكو(.
وأوض��ح اخلبراء في »سبيس إك��س« أن إط��الق ه��ذه االقمار مت 
تأجيله عدة م��رات، وكان آخر موعد قد مت حتديده إلطالقها هو 20 
يناير اجل��اري، لكن العملية أجلت مرة أخرى بسبب سوء األحوال 

اجلوية.
ويهدف مشروع Starlink إلى إط��الق آالف األقمار الصناعية 
الصغيرة إلى الفضاء، لتسبح في م��دارات تتراوح ارتفاعاتها ما 
بني 328 و580 كلم عن سطح األرض، وتغطي معظم مناطق الكرة 

األرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.
وبدأ تنفيذ هذا املشروع في ال� 22 من فبراير 2018 ، وأطلق أول 60 
قمرا تابعا ملنظومته في مايو العام الفائت، ويقدر اخلبراء أن تصل 

كلفته إلى 10 مليارات دوالر.

60 قمرًا إلى الفضاء قريبًا »سبيس إكس« تطلق 

كشفت س��وزي ب��اري��ل، خبيرة التغذية 
األسترالية الشهيرة، مكونات وجبة إفطار 
مخصصة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي 
والتخلص السريع م��ن ال���وزن ال��زائ��د عن 

طريق حرق السعرات احلرارية.
وتعتبر اخلبيرة األسترالية في حديثها 
لصحيفة The Sun، أن وج��ب��ة اإلف��ط��ار 
أساسية لذلك يجب ع��دم تخطيها، وتقول 
»يعتقد الكثيرون، أن االمتناع عن وجبة 
الفطور هو الطريق الصحيح للتخلص من 
ال��وزن الزائد. بيد أن هذا غير صحيح. ألن 
تناول غذاء مشبعا في الصباح يزيل اجلوع 
طوال النهار وال يحتاج الشخص إلى تناول 

وجبات خفيفة«.
وتنصح اخلبيرة ب��اري��ل بتناول م��واد 
غذائية »عالية اجل��ودة« واحلبوب الكاملة 
وكربوهيدرات منخفضة السعرات احلرارية 
مثل الشوفان وموسلي Muesli، التي توفر 
للعضالت والدماغ الطاقة الالزمة بعد اجلوع 
الليلي. كما توصي بتناول م��واد غذائية 
حتتوي على نسبة جيدة من البروتينات مثل 
سمك السلمون املسلوق، وبيضتني، ولنب 

الزبادي وعصائد من احلبوب الكاملة.
ووفقا لها يجب أال ننسى تناول الفواكه 

واخل��ض��روات، التي تساعد على التخلص 
من ال��وزن ال��زائ��د. وتقول باريل، »شرائح 
الطماطم م��ع اخلبز احملمص وخ��ض��روات 
مبشورة مضافة إل��ى طبق م��ن البيض أو 
عصيدة فيها قطع من الفاكهة تزود اجلسم 
بالكمية اليومية الالزمة من األلياف الغذائية 

والفيتامينات«. كما ال ينبغي استبعاد 
ال���ده���ون »اجل���ي���دة« م��ث��ل زي���ت ال��زي��ت��ون 
واملكسرات وأفوكادو والبذور وغيرها من 
امل��واد الغنية واملغذية الضرورية للجسم، 
التي تساعد على الشعور بالشبع لساعات 

طويلة.

وجبة إفطار تساعد على تخفيض الوزن
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ترودو يعلق على تكاليف 
»حماية« هاري وميغان في كندا

علق رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
على قضية حتمل التكاليف األمنية حلماية 
األمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وذلك بعد 

قرار انتقالهما للعيش في كندا.
وت��س��اءل��ت وك���االت األن��ب��اء م��ؤخ��را حول 
اجلهة التي ستتكفل بتكاليف توفير األمن 
واحلماية لألمير البريطاني وعائلته، وهل 

ستتحملها بريطانيا أم كندا؟
وع��ن ه��ذا امل��وض��وع، ق��ال رئيس ال��وزراء 
الكندي: »لم أحت��دث مباشرة مع سمو امللكة 
)إليزابيث( حتى اآلن. املفاوضات مستمرة 
وليس لدي أي أخبار جديدة هذه اللحظة«، 

وفقا لصحيفة »تيليغراف«.
وجاءت تصريحات ترودو لتنفي األخبار 
التي ظهرت م��ؤخ��را، والتي أش��ارت إل��ى أن 
ترودو أكد للملكة إليزابيث الثانية، بأن كندا 
مستعدة لتحمل تكاليف حماية عائلة األمير 
هاري، والتي قد تصل ملليون جنيه أسترليني 

سنويا.

وك��ان وزي��ر السالمة العامة الكندي بيل 
بلير، ق��د ق��ال إن احل��ك��وم��ة جت��ري تقييما 
لالحتياجات األمنية لألمير ه��اري وعائلته 

»لكن لم يتم حلها بعد«.
ون��وه بلير، املسؤول عن الشرطة امللكية 
الكندية، إلى أن هاري وميغان لم يتلقيا أي 

حماية من أفراد األمن الكنديني.
وظهر ال��زوج��ان م��ؤخ��را ف��ي كندا برفقة 
ح��راس مجهولني، لكن السيد بلير ق��ال: » 
ضباط الشرطة الكندية ال يشاركون في توفير 

هذه اخلدمات األمنية«.
وأوض��ح ال��وزي��ر أن كندا ُملزمة مبوجب 
ش��روط اتفاقية حماية الدبلوماسيني لألمم 
املتحدة بتوفير األمن ألف��راد العائلة املالكة، 

الذين يعتبرون »أشخاصا محميني دوليا«.
ولكن بعد تخلي األمير هاري عن واجباته 
امللكية، يتم تقييم وض��ع ال��زوج��ني حاليا 
لتحديد إذا م��ا ك��ان��ا ي��ن��درج��ان حت��ت فئة 

»األشخاص احملميني دوليا«.


