
تقدمت كيلي تشوفني، زوجة ديريك 
تشوفني، ضابط شرطة مينيابوليس 
املتهم بقتل األميركي من أصل أفريقي 
ج��ورج فلويد، بطلب الطالق، وقدمت 

التعازي ألسرة القتيل.
ووفقا لبيان أص��دره مكتب سيكوال 
للمحاماة في مينيابوليس، قال احملامون 
إن كيلي تشوفني شعرت بصدمة كبيرة 
ج��راء وف��اة ج��ورج فلويد، وهي تعرب 
عن تعاطفها مع عائلته وأولئك الذين 

صدموا بفاجعة موته املأساوية، بحسب 
وسائل إعالم أميركية مختلفة.

وكتب محامو كيلي ش��وف��ني: »لقد 
تقدمت بطلب فسخ زواجها من ديريك 
تشوفني.. في حني أن السيدة شوفني 
ليس لديها أطفال من زواجها احلالي، 
فإنها تطلب بكل اح��ت��رام أن يتم منح 
أطفالها ووالديها األكبر سنا وعائلتها 
األمان واخلصوصية خالل هذه الفترة 
العصيبة«، وفقا ملا ذكرته قناة »أي بي 

سي« اإلخبارية.
وكانت السلطات في مينيابوليس 
قد اعتقلت ديريك شوفني، يوم اجلمعة، 
بعد أيام من بث لقطات فيديو تصوره 
وهو جاثم فوق رقبة فلويد ال��ذي كان 
يصرخ ألنه غير قادر على التنفس قبل 
أن يلفظ أنفاسه بعد فترة وجيزة في 

املستشفى.
وأث����ار ال��ف��ي��دي��و اح��ت��ج��اج��ات في 
مينيابوليس، امتدت إل��ى العديد من 

املدن، ولم يخلو بعضها من أعمال عنف 
وتخريب.

ووج��ه��ت لشوفني تهمة القتل من 
الدرجة الثالثة والقتل اخلطأ من الدرجة 

الثانية في وفاة فلويد.
وكانت كيلي، وهي ملكة جمال سابقة 
في مينيسوتا، تعمل مؤخرا كأخصائية 
أش��ع��ة، وق��د تعرفت إل��ى دي��ري��ك أثناء 
إحضاره مشتبها به إلى املستشفى الذي 

كانت تعمل فيه.

الضحية جورج فلويد

زوجة الشرطي املتهم بقتل فلويد تطلب الطالق  

110 أعوام عجوز مغربية تهزم كورونا.. في سن 
ذكرت وسائل إعالم مغربية، 
مساء اجلمعة، أن عجوزا في 
سن 110 أعوام من مدينة فاس 
تعافت م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا 

املستجد »كوفيد19-«.
وغ�������ادرت امل�������رأة، م��س��اء 
اجلمعة، امل��رك��ز االستشفائي 
اجل��ام��ع��ي »احل��س��ن ال��ث��ان��ي« 
مب��دي��ن��ة ف���اس، ب��ع��دم��ا أك��دت 
التحاليل املخبرية املزدوجة 
خ��ل��و جسمها م��ن ال��ف��ي��روس 
ال���ت���اج���ي، وف���ق���ا لصحيفة 

»هسبريس« املغربية.
وذك���رت م��س��ؤول��ة باملركز 
االستشفائي اجلامعي »احلسن 
الثاني«، نوال محوت، أن »املرأة 
املعمرة التي غادرت املستشفى 
رفقة 12 متعافيا، استفادت من 
الرعاية الصحية ملدة 26 يوما 

من فيروس كورونا املستجد«.
وج����رى اك��ت��ش��اف إص��اب��ة 
امل��رأة العجوز بالفيروس بعد 
خضوعها احترازيا لالختبارات، 
ملخالطتها أح��د أقاربها ال��ذي 
تأكدت إصابته بالعدوى. وفي 
أب��ري��ل امل��اض��ي، سجل جناح 
باملستشفى  »كوفيد19-« 
اجلامعي لفاس، تعافي أصغر 
مصابة ب��ال��ف��ي��روس، ال��ت��ي ال 

يتعدى عمرها شهرين.
م��ن ج��ان��ب آخ����ر، ارت��ف��ع��ت 
إص��اب��ات فيروس ك��ورون��ا في 
امل��غ��رب، م��س��اء اجل��م��ع��ة، إلى 
71 إصابة جديدة خالل األربع 
وال��ع��ش��ري��ن س��اع��ة املاضية، 
مقارنة م��ع 42 إص��اب��ة أم��س، 
ليصبح إجمالي اإلصابات في 
البالد 7714. ولم تسجل وزارة 

الصحة املغربية في نشرتها 
اليومية أي حالة وف��اة لليوم 
الثالث على التوالي، لتستقر 
ال��وف��ي��ات ع��ن��د 202 ونسبة 

الوفيات عند 2.6 في املئة.
وتعافت 76 ح��ال��ة جديدة 
ل��ي��ص��ب��ح ال���ع���دد اإلج��م��ال��ي 
للمتعافني 5271، أي بنسبة 

تعافي متثل 68.3 باملئة.
علماء صينيون ي��ؤك��دون 
فعالية لقاح جديد لكورونا 

بنسبة 99 باملئة
أعلنت ش��رك��ة تكنولوجيا 
حيوية صينية ثقتها بنجاح 
ل��ق��اح��ه��ا مل���رض كوفيد19-، 
مشيرة إلى أنها شرعت حاليا 
ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 

مليون جرعة.
وأك���د العلماء الصينيون 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ل��ق��اح 
لكوفيد19-، لشبكة »سكاي 

ن���ي���وز« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، أن��ه��م 
متأكدون »بنسبة 99 في املئة« 

من أن اللقاح سيكون فعاال.
ودخ������ل ال���ل���ق���اح امل���ض���اد 
ل��ف��ي��روس ك���ورون���ا اجل��دي��د، 
ال���ذي ت��ق��وم بتطويره شركة 
»س��ي��ن��وف��اك«، التي تعمل في 
مجال التكنولوجيا احليوية، 
املرحلة الثانية من التجارب 
السريرية مبشاركة أكثر من 

1000 متطوع.
وق��ال��ت الشركة، التي يقع 
مقرها الرئيسي في شمال غربي 
بكني، كذلك إنها جتري محادثات 
متهيدية إلجراء جتارب املرحلة 
الثالثة على اللقاح، وهي اجلزء 
األخير من عملية التجارب، في 

بريطانيا.
وأك����د ال��ب��اح��ث ف��ي شركة 
سينوفاك، لوه بايشان، لشبكة 
»سكاي نيوز«، فاعلية اللقاح، 

وق����ال ردا ع��ل��ى س����ؤال ح��ول 
ما إذا ك��ان يعتقد أن��ه سيكون 
ناجحا بفاعلية »ن��ع��م، نعم، 
يجب أن يكون ناجحا... بنسبة 
99 في املئة بالتأكيد«. وكانت 
»سينوفاك« نشرت، في الشهر 
امل���اض���ي، ن��ت��ائ��ج ف���ي املجلة 
األكادميية »ساينس« أظهرت 
أن اللقاح املسمى »كورونافاك« 
يحمي ال���ق���رود م��ن اإلص��اب��ة 

ب�فيروس كورونا اجلديد.
ولعل أكبر مشكلة تواجهها 
شركة التكنولوجيا احليوية 
الصينية ه��ي ان��خ��ف��اض عدد 
حاالت اإلصابة مبرض كوفيد-
19 ف���ي ال���ص���ني، مم���ا يجعل 
اختبار اللقاح في موقف وبائي 
أم���را صعبا، ونتيجة لذلك، 
تتطلع الشركة إلج��راء جتارب 

املرحلة الثالثة في دول أخرى.
وح��������ول ه������ذه ال��ن��ق��ط��ة 

ق��ال��ت كبيرة م��دي��ري عالقات 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ف���ي ال��ش��رك��ة، 
هيلني ي��ان��غ، لشبكة »سكاي 
ن���ي���وز«: »ن��ح��ن ن��ت��ح��دث إل��ى 
العديد م��ن ال���دول األوروب��ي��ة 
وأعتقد أننا ناقشنا األم��ر مع 
بريطانيا أيضا«، مضيفة »إنها 
حاليا مرحلة متهيدية للغاية 
من النقاش«. ورغ��م استمرار 
ال��ش��رك��ة ف��ي إج����راء البحوث 
والتجارب، متضي »سينوفاك« 
ق��دم��ا ف��ي اإلن��ت��اج، وأصبحت 
العبوات البرتقالية والبيضاء 

اللون، جاهزة بالفعل.
وال����ه����دف م���ن امل���س���ارات 
املتوازية هو أن اإلنتاج الضخم 
للقاح ميكن أن يبدأ على الفور، 
إذا جنحت ال��ت��ج��ارب وحصل 
ال��ل��ق��اح على م��واف��ق��ة اجلهات 
التنظيمية. وت��ق��وم الشركة 
ح��ال��ي��ا ب��ب��ن��اء مصنع جت��اري 
ف��ي ج��زء آخ��ر م��ن بكني بهدف 
تقدمي 100 مليون جرعة، وهو 
ع���دد، مقصود على م��ا يبدو، 
ويعني حت��دي��د م��ن سيحصل 
على ال��ل��ق��اح. وأش����ارت يانغ 
ل���«س��ك��اي ن���ي���وز«: »ن��وص��ي 
بعدم حصول جميع السكان 
ع��ل��ى ال��ل��ق��اح. نستهدف أوال 
املجموعات املعرضة للخطر، 
على سبيل املثال، العاملني في 
القطاع الصحي، أو كبار السن 
ال��ذي��ن ق��د ي��ك��ون��ون معرضني 
للوفاة من ج��ّراء الوباء بشكل 
أكبر مقارنة بغيرهم. أعتقد أن 
هذه ستكون نقطة البداية. لكن 
نكون صريحني، يجب إنتاج 

اللقاح بكميات كبيرة«.

»انتحار« جراد البحر يصبغ شواطئ 
نيوزلندا باللون األحمر

حتولت الشواطئ الرملية في منطقة أوتاغو في 
أقصى جنوب نيوزيلندا إلى اللون األحمر، وذلك 
بعد نفوق املاليني من ج��راد البحر الصغير، أو 

الكركند، خالل عملية التكاثر.
وأبلغ السكان احملليون في املجتمعات الساحلية 
مبناطق برود باي وخليج إدواردز، الذين شاهدوا 
مساحات كاملة من الشواطئ اجلنوبية للجزيرة 
اجلنوبية في نيوزيلندا تغطيها هذه احليوانات 
البحرية ذات اللون األحمر، عن هذه الظاهرة حملطة 

اإلذاعة الوطنية هذا األسبوع.
وقال عالم البيئة البحرية باملركز الوطني للمياه 
وعلوم الغالف اجلوي، جون زيلديس، إن »املسحة 
احل��م��راء« تنتج عن ماليني صغار ج��راد البحر، 
النافقة، وه��ذه العملية حت��دث بعد أن تتشبث 
القشريات بالرمل وتستقر عليه عند ارتفاع املد، 
في سلوك غريزي للتكاثر، ثم تهلك عندما يتراجع 
املد وينحسر، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان 

البريطانية.
ووفقا لزيلديس، ف��إن ج��راد البحر يخرج من 

مياه احمليط الضحلة إلى شواطئ أوتاغو، وميتد 
من منطقة كاتلينز جنوبا إلى أقصى شمال منطقة 
شبه جزيرة بانكس، في أي وقت من ديسمبر حتى 

يونيو، خالل فترة التزاوج والتكاثر.
وأفاد السكان احملليون هذا العام أن العديد من 
الشواطئ تتحول إل��ى اللون األح��م��ر، مما يعني 
أن جراد البحر البالغ يرفض التخلي عن أراضي 
تكاثره في ق��اع البحر، وه��ذا يترك ماليني جراد 
البحر املراهق بال أي مساحة أو مكان للتكاثر، 
فينتقل إلى الشواطئ، حيث تؤدي الغريزة القوية 
لالستقرار و«التشبث« باألرض )الشاطئ الرملي( 

إلى نهايتها ونفوقها.
وأوض��ح زيلديس، قائال »إن سلوك االستقرار 
أمر حاسم لدورة حياة هذه املخلوقات«، مشيرا إلى 

أنه »منجذب« إلى عاداته غير التقليدية.
وتابع قائال: »إذا ح��اول ج��راد البحر املراهق 
االستقرار في نفس مكان جراد البحر البالغ وغير 
املستعد للتخلي عن مساحته، فسوف حتدث الكثير 

من عمليات االعتداء املتواصلة فيما بينها«.

قال الرئيس األميركي السابق 
ب��اراك أوباما، ، إن وفاة جورج 
فلويد، الرجل األسود الذي قضى 
خالل توقيفه في مينيابوليس، 
يجب أال تعتبر »أمرا عاديا« في 

الواليات املتحدة.
وكتب الرئيس الدميقراطي 
ال��س��اب��ق ف��ي ب��ي��ان: » يجب أال 
يعتبر ه��ذا »أم���را ع��ادي��ا« في 
أميركا 2020، وال ميكن أن يكون 

عاديا«.
وأضاف أول رئيس من أصول 
أفريقية للواليات املتحدة »إذا 
أردن���ا أن يكبر أوالدن���ا ف��ي بلد 
يكون على مستوى أعظم قيمه، 
بإمكاننا ويجب علينا القيام مبا 

هو أفضل«.
وأث���ار مقتل ج���ورج فلويد 
اإلثنني تظاهرات عبر الواليات 
املتحدة تخللتها أعمال شغب في 

مينيابوليس بوالية مينيسوتا.
ون��ش��ر أوب���ام���ا ب��ي��ان��ه على 
تويتر، موضحا أن��ه بحث مع 
أص��دق��اء له في األي��ام املاضية 
الفيديو التي أظهرت آخر حلظات 
فلويد البالغ من العمر 46 عاما 
وه��و »يلفظ أن��ف��س��اه ووجهه 
أرضا على األسفلت حتت ركبة 
شرطي«. وعلق على فيديو لفتى 
عمره 12 عاما يدعى كيدرون 
ب��راي��ن��ت ي���ؤدي أغنية لفلويد 
يقول فيها »كل ما أري��ده هو أن 
أعيش«، لقيت انتشارا واسعا 

في ال��والي��ات املتحدة وأرسلها 
له أح��د أصدقائه ليعبر له عن 

»إحباطه«.
وق����ال أوب����ام����ا: »ص��دي��ق��ي 
وك��ي��ن��درون ي��أت��ي��ان رمب���ا من 
أوس������اط م��خ��ت��ل��ف��ة، لكنهما 
يتشاطران ال��ي��أس نفسه. أنا 
أيضا أش��اط��ر ه��ذا الشعور مع 

ماليني آخرين«.
وتابع »من الطبيعي أن نتمنى 
أن تعود احلياة »إل��ى طبيعتها 
ف��ح��س��ب« ف��ي ح��ني أن ال��وب��اء 
واألزم��ة االقتصادية يقلبان كل 
شيء من حولنا رأسا على عقب. 
لكن علينا أن نتذكر أنه بالنسبة 

ملاليني األميركيني، أمر »عادي« 
بشكل م��أس��اوي وأليم إل��ى حد 
يدفع إل��ى اجلنون أن يعاملوا 
معاملة مختلفة على أس��اس 
ال��ع��رق، س���واء ف��ي تعاطيهم 
مع نظام الرعاية الصحية أو 
مع النظام القضائي، أو أثناء 
مم��ارس��ة ري��اض��ة ال��ه��رول��ة في 
الشارع، أو مجرد مراقبة الطيور 

في منتزه«.
وأش��ار أوباما بذلك إلى عدة 
قضايا حصلت مؤخرا وأججت 
اجل��دل ح��ول املعاملة العنيفة 
والظاملة التي يتعرض لها السود 

في الواليات املتحدة.

باراك أوباما

..وأوباما يعلق على جرمية 
مينيابوليس »الوحشية«

الضابط ديريك تشوفني

شاركت 26 دولة من 3 ق��ارات في عملية 
بحرية استغرقت شهرا ونصف ملصادرة 
نحو 50 طنا م��ن الكوكايني تقدر قيمتها 
بحوالي 1.7 مليار دوالر، وأسفرت عن إلقاء 
القبض على العشرات ومصادرة مركبات 

مائية وطائرات.
وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، 
أمس االول، أن عملية بحرية متعددة األطراف 
ملكافحة املخدرات جنحت في مصادرة 50 

طنا من الكوكايني خالل 45 يوما.
وقال الرئيس الكولومبي »أتاحت لنا هذه 
املرحلة، خالل تطورها عندما رأينا األطنان 
املصادرة من الكوكايني مستمرة في الزيادة 
وبالعشرات، املجال لنعيد التأكيد على أن 
االلتزام جتاه تعدد األطراف في احلرب على 
تهريب املخدرات أمر أساسي«، بحسب ما 

ذكرت رويترز.
وج��رت العملية البحرية الدولية، التي 
أطلق عليها اسم »أوري��ون في«، التي ضمت 
26 دولة من األمريكيتني وأوروبا، في الفترة 

من أول أبريل وحتى منتصف مايو.

وخ��الل العملية، ألقي القبض على نحو 
150 شخصا وص��ودرت عشرات املركبات 

املائية وأربع طائرات.
وك��ش��ف وزي���ر ال��دف��اع ك��ارل��وس هوملز 
تروخيلو أن كمية الكوكايني املصادر تعادل 

126 مليون ج��رع��ة، وجتلب للعصابات 
إيرادات تبلغ 1.7 مليار دوالر.

وأشار إلى أنه خالل العملية متت مصادرة 
7 أطنان من املاريغوانا تقدر قيمتها بنحو 

36.7 مليون دوالر.

45 يومًا.. ضبط كمية  بعد مطاردة 
ضخمة من املخدرات

أظ��ه��رت دراس����ة ن��ش��رت، 
اجلمعة، أن مرضى السكري 
من النوع الثاني الذين تزيد 
أعمارهم عن 75 عاما، ويعانون 
من مضاعفات تتعلق مبرضهم، 
هم أكثر عرضة للمعاناة من 

الشكل احلاد لكوفيد19-.
وك���ان م��ن امل��ع��روف حتى 
اآلن أن م���رض ال��س��ك��ري من 
ال��ع��وام��ل املفاقمة لفيروس 
كورونا املستجد، ومن املرجح 
أن يعاني مريض السكري من 
شكل حاد من الوباء، وميوت 
ج��راءه متاما مثل األشخاص 
ال��ذي��ن يعانون م��ن السمنة، 
واملصابني بارتفاع ضغط الدم 

أو الكبار في السن.
لكن لم حتدد أي دراسة حتى 
اآلن أن���واع م��رض��ى السكري 
الذين يعانون من شكل حاد من 

كوفيد19-.

واستعرضت دراسة نشرت 
ف��ي مجلة »ديابيتولوجيا« 
املتخصصة، املعلومات الطبية 
ل���دى 1317 م��ص��اب��ا مب��رض 
السكري يعانون شكال حادا 
من كوفيد19-، ومت إدخالهم 

املستشفى في فرنسا بني 10 
و31 مارس.

وشرح طبيب الغدد الصماء 
برتران كاريو الذي شارك في 
ه��ذه ال��دراس��ة لوكالة فرانس 
ب��رس، قائال: »صّنف مرضى 

السكري كأشخاص معرضني 
للخطر مثل املصابني بالسكري 
من النوع الثاني لدى املسنني، 
وم��رض��ى السكري م��ن النوع 
األول ب���ني ال��ش��ب��اب ال��ذي��ن 
يبلغون من العمر 30 عاما، 

ويعتمدون على األنسولني«.
وم��رض��ى ال��س��ك��ري األكثر 
ع��رض��ة ل��إص��اب��ة بفيروس 
كورونا املستجد هم من املسنني 
واألشخاص الذين يعانون من 
السكري من النوع الثاني، وهو 
الشكل األكثر شيوعا للمرض، 
إض��اف��ة إل��ى م��ن ي��ع��ان��ون من 

الوزن الزائد.
وأظهرت الدراسة أيضا أن 
هناك عددا قليال جدا من مرضى 
السكري من النوع األول بني 
األشخاص الذي عانوا من شكل 
حاد من كوفيد19- )3 في املئة 

فقط من احلاالت(.

دراسة: املسنون املصابون بالسكري
أكثر عرضة للوفاة بكورونا

alwasat.com.kw

وفاة الفنان املصري حسن حسني
توفي الفنان املصري حسن حسني، ليل اجلمعة 
، عن عمر ناهز 88 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفقا 

لوسائل إعالم محلية.
وتوفي الفنان املصري مبستشفى دار الفؤاد 
بالعاصمة القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى 

دخوله املستشفى مساء اخلميس.

ول��د الفنان حسن حسني في حي القلعة )15 
أكتوبر 1931( ألب مقاول.

وش��ارك الفنان الكبير حسن حسنى فى العديد 
من األعمال التليفزيوينة والسينمائية املهمة على 
م��دار امل��واس��م املاضية، حيث ش��ارك ف��ى مسلسل 
»سلطانة املعز« مع غادة عبد الرازق، والذى عرض 

فى موسم دراما رمضان املنقضى، ومن قبلها شارك 
فى مسلسل »أبو جبل« مع مصطفى شعبان، والذى 

عرض فى موسم دراما رمضان املاضى.
وشارك أيضا فى موسم عيد األضحى السينمائى 
املاضى، بفيلم »خيال مآتة«، من بطولة أحمد حلمى، 

ومنة شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد.
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