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توصلت دراسة إلى أن ارتداء قناع
الوجه يقلل من حجم ُسحب جزيئات
فيروس كورونا املعدية الناجتة عن
السعال مبا يصل إلى  23مرة.
وق��ام باحثون م��ن الهند بحساب
ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��ور س��ح��ب ال��س��ع��ال مع
انتشارها  -ومقدار أشكال التغطية
املختلفة ال��ت��ي ميكن أن تتحكم في
انتشارها.
ووج���د ال��ف��ري��ق أن ق��ن��اع ال��وج��ه
اجلراحي خفض حجم السحابة سبع
م��رات مقارنة بغيره  -بينما خفض
جهاز التنفس الصناعي  N95احلجم
 23ضعفا.
وقال معد الورقة البحثية واملهندس
راجنيش بهاردواج ،من املعهد الهندي
للتكنولوجيا“ :وجدنا أن أي شيء يقلل
املسافة التي تقطعها السحابة ،يجب أن
يقلل بشكل كبير من املنطقة التي تنتشر
فوقها القطرات عند السعال”.
وأض��اف أن هذا ب��دوره يقلل بشكل
كبير من “فرص اإلصابة”.
وأوضح فريق البحث أن املمارسات
التي ميكن أن تقلل املسافة التي تقطعها
السحابة ،تشمل ارت��داء أقنعة الوجه
واستخدام املناديل والسعال في الكوع.
ورك��زت ال��دراس��ات السابقة عادة
ع��ل��ى خ��ص��ائ��ص ال��ه��واء  -وق��ط��رات
السعال  -بالقرب من الفم ،مع األخذ
في االعتبار عوامل مثل حجم السحابة
ودرج���ة احل���رارة وت��وزي��ع القطرات
والرطوبة.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

� 8صفحات ــ  100فل�س

في السعودية ..محافظة «الوجه»
موطن ًا مؤقت ًا للطيور املهاجرة

ارتداء قناع الوجه
يقلل خطر اإلصابة
بعدوى «كوفيد»19 -
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في الصـميم
يحذر العديد من املختصني في األمراض السارية من تزايد
انتشار وباء «كورونا» خالل أشهر الشتاء بدءا ً من شهر أكتوبر
إلى م��ارس في جميع أنحاء العالم ..نحن في دول��ة صغيرة
ويسهل السيطرة عليها حلماية املواطنني وإخوانهم املقيمني..
األمر يحتاج إلى قرار حاسم لضمان التباعد ومجموعة من
القرارات املشددة حلماية الناس من هذا ال��وب��اء ..فلنخسر
أمواالً بدل أن نخسر أرواح�اً ..الله أمرنا أن نأخذ باألسباب،
ول��ن يصيبنا إال م��ا كتب لنا .اللهم ارح��م ع��ب��ادك ي��ا أرح��م
الراحمني.
«الوجه» موطن مؤقت للطيور املهاجرة

تشكل البيئة البحرية مبحافظة “الوجه” في
اململكة العربية السعودية ،موطناً مؤقتاً ألنواع
من الطيور املهاجرة سنوياً وتصنف من احملطات
الرئيسة على امتداد مسار عبورها من شمال الكرة
األرضية إلى جنوبها بحثا ً عن الدفء والغذاء .
وتعد اجلزر التابعة للمحافظة شمال البحر
األحمر “ريخة ،والنبقية ،والشيخ مربط” ،أمكنة
مناسبة ألسراب الطيور العابرة سنوياً التي تبدأ
هجرتها من املناطق السيبيرية ال��ب��اردة شماالً

أواخ���ر شهر أغسطس حتى أكتوبر ف��ي طريق
ذهابها ومن ثم العودة إلى موطنها بعد انقضاء
فصل الربيع مع مطلع شهر مارس إلى مايو .
وتتعدد أنواع الطيور املهاجرة منها األطيش
البني ،والنورس ،واخلرشنة ،إضافة إلى أجناس
تعيش في بيئات املياه العذبة ،والشواطئ الرملية
واملسطحات املدية واملاجنروف وتعتمد عليها في
التغذية والتعشيش أشهرها البالشني ،وزقزاق
السرطان ،أو البجع  ،والعقاب.

هاري وميجان يحذران من «أزمة كراهية»
بسبب وسائل التواصل االجتماعي
حتدث األمير البريطاني هاري وزوجته
ميجان عن حملتهما ضد اآلراء السلبية على
وسائل التواصل االجتماعي ،حيث حذر
هاري من “أزمة كراهية عاملية” تؤثر على
الصحة النفسية.
وش���ارك ه���اري وزوج��ت��ه ،امل��ع��روف��ان
رسمياً باسم دوق ودوق��ة ساسكس ،في
حلقة نقاشية على اإلن��ت��رن��ت استمرت
قرابة ساعتني واستضافتها منصة (تامي
 100توكس) مع بعض اخلبراء الذين قال
الزوجان إنهما التقيا بهم هذا العام في إطار
سعيهما للتشجيع على التعاطف والرفق
على املنصات اإللكترونية.
وق��ال ه��اري ف��ي تصريحات افتتاحية
للنقاش الذي حمل عنوان (التخطيط لعالم
أفضل) “هذه أزم��ة عاملية ،أزم��ة كراهية
عاملية ،أزمة معلومات مضللة عاملية وأزمة
صحية عاملية”.

األمير البريطاني هاري وزوجته ميجان

وارتبط الصيادون في نشاطهم البحري بتلك
الطيور فعند وجودها بأعداد كبيرة تعطي مؤشرا ً
على توفر األسماك  ،فضالً عن االستدالل بها جتاه
الشواطئ حتت أي ظرف.
وللطيور البحرية أسماء معروفة عند أهالي
املنطقة ،فطيور األطيش البني يطلقون عليها
الصمد ،وط��ي��ر طيطوي ب��أن��واع��ه يطلق عليه
“أبوكشر ،والرهيز ،والباط ،واملعيزا” ،بينما
يسمى طائر النورس العجامة ،وآكل السرطان

إرسل كلمة «اشتراك»

«ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا» حت���دد
قواعد صارمة إلعادة
فتح ديزني الند
وضعت سلطات كاليفورنيا الصحية قواعد صارمة
جدا ً إلعادة فتح املتنزهات الترفيهية خاصة “ديزني
الند” املغلقة منذ انتشار جائحة كورونا.
وستجعل هذه البروتوكوالت استئناف النشاط في
هذه املتنزهات مستحيالً قبل أسابيع عدة .ومبوجب
هذه التوصيات التي تنتظرها األطراف الناشطة في
هذا القطاع منذ أشهر ،لن تتمكن املتنزهات الكبرى
مثل “ديزني الند” ،و”يونيفرسال ستوديوز” من
استقبال الزوار إال بعد تصنيف املنطقة “صفراء” على
صعيد انتقال العدوى ،وهو املستوىالـ  4واألدن��ى.
أما املتنزهات األصغر حجماً فيسمح لها بإعادة فتح
أبوابها اعتبارا ً من املستوى .3
ومدينة آناهامي أين توجد “ديزني الند” مصنفة
عند املستوى  2أي “األحمر” ،فيما يقع “يونيفرسال
ستوديوز” ق����رب ل����وس أجن��ل��ي��س ف���ي منطقة
“بنفسجية” وهو املستوى األعلى.

Retweet
 @nadiasagerناديه �صقر
لكل الوجوه اجلديده التي تخوض االنتخابات القادمه ملجلس االمه..
ربي يوفقكم على قدر صدقكم واخالصكم للوطن واملواطنني الذين
سيدفعونكم للنجاح..وسوف انشر لبعض هذه الوجوه ولكم االختيار
#مجلس_االمة2021

 @bo9airafح�سني ال�صرييف
سؤال من حقي كمواطن كويتي ماهي االجنازات التي حققها املجلس
للوطن واملواطن من  ٢٠١٦الى  ٢٠٢٠؟ ريتويت من الكويتيني فقط

 @alrawdaaaaaaaمرمي العمري
إذا أردت أن تفهم احلياة عليك بزيارة ثالث1- :السجن 2-املستشفى
3-املقبرة!

Hnshs @Hnshs10
 ٤سنوات ضاعت من عمري قهر وحسرة ومطالب لم تنجز  ٤سنوات
شهدنا تراجع بالتعليم والصحة وخلل بالتركيبة  ٤سنوات كان رصيد
االعضاء يتضخم ورصيد ذنوبهم يتضخم  ٤سنوات نلتو ياعضاء سخط
واستياء ودعاء اطلب الله ان ال يرد

 @AbeerAAlothmanد.م .عبري العثمان
لو أنا مسؤولة في صندوق املشاريع الصغيرة واملتوسطه راح أدرس
كافة املشاريع واملشروع واللي أساسا متعثر من قبل أزمة الكورونا
اسحبه من صاحبه واسقط عنه القرض ب��دل ما ادعمه بقرض جديد
وهو أصال مشروع متعثر وادعم فقط املشاريع اللي فعال تأثرت بسبب
الكورونا

 @KWUFLAGفا�ضل،كرم
ما يشقني اال نائب فاشل يقول لن اترشح وسامحوني ! اوال منتوا
محللني دنيا وآخرة ثانيا ً تعلمون ان طراقكم جاهز عند باب كل ديوانية فال
تسوون فيها الشجاعة واملبداء انتوا مكشوفني

 @aliashuaibد .عالية �شعيب
العطاء ليس فقط أن تعطي بسخاء ومحبة وكرم لكن أن تعطي وانت
تعلم أن ما اعطيت هو آخر ما عندك وأن من أعطيته .ال يستطيع إعطائك
شيء باملقابل.
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