تايسون يعود إلى أضواء الشهرة ..من بوابة املخدرات
بعد حتقيق امل�لاك��م األم��ي��رك��ي ،مايك تايسون،
شهرة واس��ع��ة بفضل بطوالته وألقابه العاملية،
حتول “الرجل احلديدي” مؤخرا إلى ساحة جديدة
للشهرة ،حيث بات معروفا بشدة في أوساط القنب
الهندي وامل��خ��درات .وبحسب ما نقلت صحيفة “يو
إس آي��ه توداي” ،ف��إن تايسون ،ال��ذي حصل على

alwasat.com.kw

لقب بطل العالم وهو في العشرين من العمر ،ينتجُ
مختلف أن��واع القنب الهندي داخل مزرعة في والية
كاليفورنيا .ووالي��ة كاليفورنيا من بني الواليات
األميركية التي قامت بتشريع املاريغوانا ،لكن املالكم
األميركي ال يكتفي باإلنتاج ألجل البيع ،بل يواظب
أيضا على تدخني اللفافات.

وقال تايسون ،خالل األسبوع اجلاري ،إنه يدخن
مع شريكه في املزرعة ،كمية هائلة من القنب الهندي،
وقدر ما يستهلكانه بنحو  40ألف دوالر في الشهر
الواحد .لكن هذا املبلغ ليس كبيرا ،بحسب معلقني ،ألن
مزرعة تايسون ،التي تصل مساحتها إلى  16هكتارا،
تنتجُ ما قيمته  500ألف دوالر من القنب الهندي.
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مأساة ..رضيع يفقد أطرافه
األربعة بعد «التهاب في احللق»
ال تكاد االبتسامة تفارق وج��ه أوليفر،
الرضيع ،الذي لم يكمل عامه األول بعد ،لكن
خلف هذا الوجه الرقيق تكمن مأساة يصعب
على معظم اآلباء حتملها.
فقد ت��ط��ورت احل��ال��ة املرضية ل��ه بشكل
مأساوي ،حتى فقد أطرافه األربعة نتيجة
تعفن ال��دم ،فيما ك��ان من املمكن أن يفارق
احل��ي��اة ،حسبما أبلغ األط��ب��اء أم��ه أبيجيل
واردل صاحبة الـ 23عاما ،التي تعيش في
لينكولنشاير شرقي بريطانيا.
وب���دأت م��أس��اة أوليفر م��ن م��رض يبدو
بسيطا ،فقد أصيب بالتهاب في احللق ،لكن
ل��م يتم تشخيصه ب��ص��ورة صحيحة ،مما
أدى إلى حدوث تسمم في الدم وضع حياته
في خطر.
وزارت أبيجيل طبيبا ف��ي  16م��ارس

املاضي بعد شعورها بارتفاع حرارة ابنها،
وطُ ��ل��ب منها إع��ط��اؤه س��وائ��ل ومخفضات
حرارة ،لكن في اليوم التالي تدهور وانتهى
به األمر في غرفة اإلنعاش.
وقالت أبيجيل في تصريحات نشرتها
صحيفة “مترو” البريطانية“ :سرعان ما
أصبح شاحبا وخامال جدا ،ولم يكن كاملعتاد.
كنت أحتضنه وكان يئن كما لو كانت عظامه
تؤمله .توقف عن البكاء في النهاية كما لو أنه
لم يكن لديه الطاقة الالزمة للبكاء».
وتابعت“ :في هذا الوقت كنت قد بدأت
للتو في إعطائه طعاما صلبا ،لكنه لم يأكل
أي شيء .كان يريد احلليب فقط لكنه بالكاد
ك��ان ي��ش��رب .كنت أع��ل��م أن��ه ليس على ما
ي��رام ،وكنت بحاجة إلى زي��ارة طبيب ،لكن
لم يكن لدي أدنى فكرة عن أنه كان ميكن أن

يعاني من التسمم» .وتضيف األم“ :شعرت
أنه لم يكن على ما ي��رام ،لذا فقد أعدته إلى
املستشفى ،وف��ي غضون دق��ائ��ق ،وضعه
ممرض حتت تأثير املسكن».
لكن كانت ه��ذه اللحظات األك��ث��ر قسوة
على أبيجيل ،حيث قالت“ :بدأت يداه وقدماه
تتحوالن إل��ى اللون األزرق ،وأتذكر أنني
اعتقدت أنه قد يكون قد شعر بالبرد ،وطلبت
منهم تدفئته ببعض اجل��وارب .جلسنا مع
الطبيب وقال لي ابنك ضعيف للغاية .أعرف
أنه في غيبوبة وهو متصل بعدد من اآلالت،
لكن لم يكن لدي أي فكرة عن طبيعة مرضه».
ثم أوضح أحد املمرضني أنهم غير متأكدين
مما إذا ك��ان سيبقى على قيد احل��ي��اة ،بعد
أن بدت أطرافه في طريقها إلى التعفن مما
يستوجب استئصالها.

وتقول أبيجيل“ :لكنهم ظلوا يؤجلون
موعد بترها ف��ي محاولة إلن��ق��اذه ،لكنني
استطعت أن أرى جسده يحاول التخلص
منها .كانت األط���راف ثقيلة وغير مريحة
وأوليفر كان تعيسا .في أحد األيام ،ساعدتني

العيش في مدينة ملوثة كتدخني علبة سجائر يومي ًا
كشفت دراس��ة طبية حديثة ،أن الهواء الذي
يستنشقه الناس في املدن امللوثة ،ال يقل ضررا عما
ينفثه مدخنو السجائر ،بشكل يومي.
واعتمدت دراس��ة منشورة في مجلة جمعية
الطب األميركية ،على عينة من  7071شخصا
بالغا تتراوح أعمارهم بني  45و 84يعيشون في
 6مدن أميركية ،ثم قاست عرضتهم ألربع ملوثات
تصيب الرئة.
وقام الباحثون بقياس مستويات بعض املواد
مثل النيتروجني والكربون األسود واألوزون ،في
رئةاملستجوبني ،وفي مرحلة الحقة ،مت فحص
رئاتهم لرصد ما أصبحت عليه.
وب��ع��د متابعة امل��ش��ارك�ين مل��دة  10س��ن��وات،
أظهرت النتائج أن العرضة لتلك العناصر امللوثة

زادت من ح��االت اإلص��اب��ة بانتفاخ الرئة وهو
اضطراب مزمن .وينجم هذا االضطراب الصحي
عن انسداد املجاري التنفسية في الرئة ،من جراء
إتالف احلويصالت الهوائية أو زيادة حجمها.
وأوردت الدراسة أن األشخاص ،الذين عاشوا
ف��ي م��دن يرتفع فيها منسوب األوزون ،عانوا
االضطراب الصحي مثل شخص واظب على تدخني
علبة سجائر كل يوم على مدى  29سنة.
وق��ال الباحث ف��ي جامعة واش��ن��ط��ن ،جويل
كوفمان ،إن النتائج كانت مفاجئة ،ألن تأثير
التلوث بدا في مستوى مقارب لتبعات التدخني.
وأضاف األكادميي األميركي “يبدو أن التعرض
للهواء امللوث ،وهو أمر شائع ،ويصعب تفاديه،
من بني أبرز أسباب مرض انتفاخ الرئة».

ممرضة على رف��ع أوليفر م��ن كرسيه إلى
السرير ،وفوجئنا بأن ساقه قد فصلت” ،ثم
تدخل األطباء الستئصال باقي أطرافه التي
أصيبت بالتعفن أيضا .وقالت األم“ :مبجرد
إزالة أطرافه كان طفال مختلفا .كان سعيدا

جدا ومليئا باحلياة .بدا وكأنه ارت��اح .قد
يشعر بعض الناس باألسف جتاهنا ،لكنني
أشعر بأنني أكثر أم محظوظة في العالم ،ألن
أوليفر ال يزال معنا .قد ال يكون لديه يدان أو
قدمان ،لكنه ال يزال يبتسم».

اكتشاف بقايا بطريق عمالق
عاش قبل  66مليون سنة

« »CBSو«فياكوم» تشكالن عمالق ًا إعالمي ًا
أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة “سي ب��ي إس” للبث
التلفزيوني واإلذاعي ومجموعة “فياكوم”
اإلعالمية ،أنهما توصلتا إلى اتفاق لدمج
إمبراطوريتيهما ،في أحدث صفقة إعالمية
ضخمة.
وي��ق��ض��ي االت���ف���اق ،ب���أن يتحد ه��ذان
الكيانان مجددا ،إذ كانا في السابق حتت
مظلة الشركة نفسها حتى فككهما في العام
 2006سومر ريدستون.
وسيكون للشركة اجلديدة أكثر من 28
مليار دوالر من العائدات وتشمل عالمات
جت��اري��ة مثل “إم ت��ي في” و”كوميدي
سنترال” و”شو تامي” و”باراماونت

بيكتشرز».
وأشارت الشركتان إلى أن عملية الدمج
ستتيح لهما تعزيز االستثمار في قطاع
الترفيه واالن��ت��ش��ار ال��ع��امل��ي ،م��ن خالل

شبكات البث في بريطانيا واألرجنتني
وأستراليا واحملتوى الذي يقدم بـ 45لغة.
وقالت شاري ريدستون التي سترأس
شركة “فياكوم س��ي ب��ي اس” اجلديدة

روني يضع خطة للحفاظ على
زواجه ..وهذه أول خطوة
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن
جنم كرة القدم اإلجنليزية ،واي��ن روني،
يسعى جاهدا لإلقالع عن تناول املشروبات
الكحولية ،كخطوة أول��ى من خطته التي
تهدف إلى “احلفاظ على زواجه” من “حب
عمره” كولني ماري.
ومرت عالقة روني ( 33عاما) وكولني
( 33عاما) مبطبات عدة رغم تورط العب
إيفرتون اإلجنليزي السابق في عالقات
نسائية ،إال أنهما حافظا على زواجهما
املستمر منذ ع��ام  ،2008بعد قصة حب
طويلة بدأت في املدرسة الثانوية.
لكن إفراط روني في تناول الكحوليات
أغضب كولني كثيرا ،ال سيما منذ انتقاله
إلى الواليات املتحدة لالنضمام إلى دي سي
يونايتد في دوري احملترفني األميركي.
ومع عودة روني املنتظرة إلى إجنلترا
في أكتوبر املقبل ،حيث سينضم إلى فريق
ديربي كاونتي العبا ومدربا بدءا من مطلع
 ،2020قرر أسطورة مانشستر يونايتد
ال��س��اب��ق أن يخضع جل��ل��س��ات عالجية
حتى يتمكن من التوقف متاما عن شرب
الكحوليات ،مبساعدة خبير في هذا املجال.
وغادرت كولني بالفعل واشنطن عائدة
إلى بريطانيا مع أطفالها األربعة كاي (9
سنوات) وك�لاي ( 6سنوات) وكايت (3
س��ن��وات) وك��اس ( 18ش��ه��را) ،ليسبقوا
روني ،الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم
الدوري األميركي.
ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن
مصدر مقرب من الالعب قوله“ :واين كان
يشرب كميات كبيرة من الكحوليات في
الواليات املتحدة ،وهذا سبب مشاكل جمة
مع كولني».
وكشفت الصحيفة أن عودة روني إلى
ك��رة القدم اإلجنليزية كانت أيضا جزءا

من خطته السترضاء كولني ،التي لم تكن
سعيدة باحلياة بعيدا عن بلدها.
وق����ال امل��ص��در إن رون����ي وص���ل إل��ى
مرحلة “تدمير الذات” ،حيث كان “يشرب
الكحوليات في املنزل حتى أوقات متأخرة
م��ن الليل” ،فيما ي��ري��د ال�لاع��ب ال��دول��ي
ال��س��اب��ق “بداية ج��دي��دة متاما” ،حيث
يعلم أن التوقف عن الشرب أفضل حل له
ولعالقته مع زوجته.

وأوض��ح��ت الصحيفة أن كولني طلبت
من روني أن يبحث عمن يساعده من أجل
التوقف عن تناول املشروبات املسكرة ،إال
أنه لم يكن يعيرها اهتمامه.
يشار إلى أن رون��ي أوق��ف داخ��ل املطار
ف��ي واشنطن مطلع ال��ع��ام اجل���اري ،بعد
ظهوره في حالة سكر شديدة مبكان عام،
وعدم قدرته على السيطرة على تصرفاته
وتوجيه السباب للمارة.

“أنا متحمسة جدا لرؤية هاتني الشركتني
العظيمتني تندمجان حتى تتمكنا من
حتقيق القوة الهائلة الناجتة عن عملية
دمجهما».
وأوردت “قال والدي ذات مرة :احملتوى
ملك ،وه��ذا األم��ر يتجلى اليوم” موضحة
“سنؤسس مؤسسة إعالمية عاملية شاملة
تتمتع مبوقع جيد للنمو في قطاع سريع
التغير».
ومب��وج��ب الصفقة ،سيملك مساهمو
“سي بي اس” احلاليون  61في املئة من
الشركة ،بينما ميلك مساهمو “فياكوم” 39
في املئة من الشركة اجلديدة.

عثر علماء على بقايا متحجرة لبطريق
ضخم بحجم إنسان تقريبا في ساوث آيالند
في نيوزيلندا ،األربعاء.
وأوضح الباحثون أن هذا الطائر البحري
“العمالق” يبلغ طوله  1.6متر وي��زن 80
كيلوغراما ،أي أثقل أربع مرات من البطريق
احلديث وأطول بـ  40سنتيمترا ً منه.
وق���د أط��ل��ق��وا ع��ل��ي��ه اس���م “كروسفاليا
وايبارنسيز” ،وك��ان يصطاد قبالة ساحل
نيوزيلندا في العصر الباليوسينيقبل 56-66
مليون سنة.
وعثر على عظام ساق تعود إلى هذا الطائر
العمالق العام املاضي ،صائد متحجرات هاوٍ

وأكد علماء أن هذا البطريق من األنواع اجلديدة
املكتشفة ،في البحث املنشور هذا األسبوع في
املجلة األسترالية لعلم املتحجرات.
وقالت الباحثة في متحف كانتربري فانيسا
دي بييتري إنه البطريق العمالق الثاني من
العصر الباليوسيني ال��ذي يعثر عليه في
املنطقة.
وأضافت “هذا االكتشاف يعزز نظريتنا
عن أن طيور البطريق كانت أكبر حجماً في
وقت مبكر من تطورها” .ويعتقد العلماء أن
البطاريق الضخمة انقرضت بسبب ظهور
حيوانات مفترسة بحرية كبيرة أخرى مثل
الفقمة واحليتان املسننة.

بعد صورة تسلق اجلبل ..موجة
ِّر»
سخرية من «البرملاني املزو
تعرض برملاني فرنسي إلى
م��وج��ة س��خ��ري��ة ش��دي��دة ،بعد
م��زاع��م ب��ش��أن ت��زوي��ره ص��ورة
شخصية له حتى يبدو كما لو
كان يتسلق أحد جبال األلب.
وأص��ر إري��ك وورث ،النائب
البارز في ميني الوسط ،على أن
الصورة التي نشرها في حسابه
مبوقع “تويتر” أثناء تسلقه
جبل “أيغويلي دي أرجينتيري”
امل��غ��ط��ي باجلليد ب�ين فرنسا
وسويسرا ،حقيقية متاما.
ون���ش���ر وورث ص���ورت���ه
ب��دا خاللها يتسلق اجل��ب��ل في
وضع رأس��ي ،لكن من يدقق في
الصورة ميكنه بسهولة مالحظة
شخصني يسيران على قدميهما
خلفه ب��زاوي��ة  90درج���ة ،مما
ي��ش��ك��ك ف���ي م��ص��داق��ي��ة وض��ع
البرملاني الذي رمبا كان مستلقيا
على األرض.
كما أن اجتاه اجلزء املخصص
لوضع بطاقة التعريف املعلق
بسترة وورث ،يشير بوضوح
إل����ى أن����ه ل���م ي��ك��ن ف���ي وض��ع
التسلق ،بل في وضع االستلقاء
على سطح مستو.
ورغ��م ذل��ك ،داف��ع البرملاني
ع��ن ن��ف��س��ه ،ق��ائ�لا إن���ه “شعر
بالدهشة” من وسائل اإلع�لام
ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ت��ي ش��ك��ك��ت في
مصداقية الصورة ،ومن موجة
التهكم التي طالته على مواقع
التواصل االجتماعي.
وف���ج���رت ال���ص���ورة م��وج��ة
سخرية على منصات التواصل،

ال سيما عندما حت��دى وورث
مستخدمي “تويتر” بشكل
ه��زل��ي ،ب��ال��ت��ح��دث إل���ى اجلبل
ل��ت��ق��دمي دل���ي���ل ع��ل��ى ت��زوي��ر
الصورة.
وك����ت����ب أح�����د امل��ت��اب��ع�ين

مستهزئا“ :أنا اجلبل اجلليدي
وأستطيع أن أؤك���د أن السيد
وورث صعدني” ،فيما ذهب
مستخدم آخر لـ”تويتر” بعيدا،
عندما استخدم خدعة وأظهر
وورث يشارك في الهبوط على

سطح القمر.
وش���غ���ل وورث منصبني
وزاري��ي��ن ع��ن��دم��ا ك���ان نيكوال
ساركوزي رئيسا لفرنسا ،وهو
حاليا رئيس اللجنة املالية في
اجلمعية الوطنية (البرملان).

