
اخترع رجل في مدينة شنغهاي الصينية 
حّضانة محمولة لطفله الرضيع البالغ 
من العمر شهرين فقط، أي من عمر الكارثة 

تقريبا.
وزّود األب احلضانة بنظام لتنقية الهواء 
حتمي الطفل م��ن تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا 

املستجد كوفيد19-.
ووفقا ملوقع العربية نت، أعاد كاو جوجني 
تصميم صندوق حلمل القطط وصنع منه 
حّضانة مغلقة حتتوي جهازا ملراقبة جودة 
الهواء ويعرض تركيز ثاني أكسيد الكربون 

بالداخل.
وفي تصريح خاص لألب البالغ من العمر 
30 عاما لوكالة رويترز، قال: »بسبب الوباء، 
أمضيت شهرا وأنا أصنع هذه احلَضانة اآلمنة 
لطفلي.. ميكنها أن توفر بيئة آمنة ومريحة 

له«.
ب��دوره��ا، كشفت فانغ لولو زوج��ة كاو 
أنها لم تكن متأكدة في ب��ادئ األم��ر من مدى 
راح��ة الطفل داخ��ل احلضانة، إال أنها قالت: 
»أعتقد أن احلّضانة التي صنعها آمنة للغاية، 

جربناها عدة مرات لذا أشعر بالراحة«.
يذكر أن الصن تقبع ب��ن ال���دول األكثر 
تضررا بعد إيطاليا وإسبانيا من فيروس 
كورونا املستجد إذ ظهر فيها أول م��رة قبل 
أسابيع، وسجل حتى اليوم 3281 وفاة من 

أصل 81218 إصابة.

www.alwasat.com.kwرئيس التحرير: عـدنان محمد الوزان16 �صفحة ــ 100 فل�س

الكويت �ــصــادقــة.. خلــر   كلمة 

النا�رش: دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع »ذ.م.م.«

اإدارة التحرير  

هاتف : 25748901 - داخلي : 315- فاك�س : 25749612

اإدارة الإعالن

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

اإدارة التوزيع وال�صرتاكات  

هاتف: 25748905 - داخلي : 269 - فاك�س : 25749612

75 د.ك 25 د.ك  - اشتراك الوزارات  اشتراك األفراد  E-mail: advertising@alwasat.com.kw E-mail: editorial@alwasat.com.kw

اإدارة الت�صويق والعالقات العامة  

هاتف: 25748905 - داخلي: 269 - فاك�س : 25749612

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

حديقة حيوان لندن تسعى 
إلى جمع تبرعات حلماية 

احليوانات بعد إغالقها 
أغلقت أقدم حديقة حيوان في العالم أبوابها أمام 
اجلمهور للمرة األول��ى منذ احل��رب العاملية الثانية 
في الوقت ال��ذي تشهد فيه لندن حالة من اإلغ��اق 
بسبب عدوى فيروس كورونا، لكن احلياة بالنسبة 
حليوانات احلديقة البالغ عددها 18 ألفا يجب أن 

متضي بشكل طبيعي.
وتعد حديقة حيوان لندن التي فتحت أبوابها أمام 
العلماء في عام 1828 وأمام اجلمهور في عام 1847 
واح��دة من أكثر أماكن اجل��ذب احملببة في العاصمة 
البريطانية لكنها تأثرت مثل أي شيء آخر في املدينة 
جراء األزم��ة الراهنة مما أثار املخاوف بشأن رعاية 

احليوانات.
وخافا ألي متحف أو معرض فني ف��إن األم��ر ال 

يتعلق فحسب بغلق األبواب.
فاحليوانات األس��ي��رة في حاجة ماسة للرعاية 
سواء كانت احليوانات الكبيرة مثل األسود والغوريا 
واحل��م��ار الوحشي وال��زراف��ة أو صرصور الفحاح 

املدغشقري أو أي حيوان آخر.
إنها عملية مكلفة وحتتاج إلى الكثير من العمالة. 
ومن دون عائدات املبيعات اليومية للتذاكر والتي 
بلغت 27.8 مليون جنيه استرليني )33 مليون 
دوالر( العام املاضي من حديقة حيوان لندن وحديقة 
حيوان ويبسيناد، فإن أي إغاق طويل األمد سيكون 

مبثابة الكابوس.
وإضافة إلى املشكات اللوجستية التي يتعرض 
لها العدد الصغير من ح��راس احلديقة والبيطرين 
وأفراد األمن واملوظفن في الوصول إلى موقع احلديقة 
إذا لم يجبروا على عزل أنفسهم ذاتيا فإنه ليس مفاجئا 

أن توجه حديقة لندن مناشدة للحصول على تبرعات.

دراسة أميركية.. أسناننا تكشف 
تفاصيل خاصة عن حياتنا

توصل باحثون إلى أن أسنان اإلنسان حتاكي حلقات 
األشجار فيما يتعلق بتخزين تفاصيل خاصة عن حياة 

األفراد.
ووجدت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن مادة في 
األسنان، تسمى »املاط« )cementum (، تطور طبقة 

جديدة كل عام.
وميكن أن توفر دراسة التغييرات الطفيفة في منوها، 
تفاصيل رئيسية مثل متى كانت املرأة حاما، أو معلومات 

عن األمراض اخلطيرة.
وأظهرت النتائج أن الهيكل العظمي ليس عضوا ثابتا، 

ولكنه يتغير باستمرار، وفقا للباحثن في الدراسة.
وفحص الباحثون م��ا يقرب م��ن 50 سنا بشرية، 
تتراوح أعمارها بن 25 و 69، مستمدة من مجموعة 

هيكلية ذات تاريخ طبي معروف وبيانات منط احلياة.
وشمل ذلك تفاصيل مثل العمر واألمراض واحلركة، 
على سبيل املثال من البيئات احلضرية إلى الريفية، مع 
احلصول على الكثير من هذه املعلومات من أقرب أقرباء 

األشخاص.

ضجة  يــثــيــرون  صــيــنــيــون 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مـــــصـــــر بـــعـــد 

جتهيزهم وجبة ثعابني
أث����ارت ص���ور ن��ش��رت ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل 
االجتماعي حلفلة شواء ثعابن في القاهرة اجلديدة، 

ضجة كبيرة في مصر.
وأكدت وسائل إعام مصرية أن الشرطة داهمت 
املكان الذي كان بداخله مجموعة من الصينين أثناء 
قيامهم بسلخ كمية من الثعابن وجتهيزها كوجبة 

غذائية.
ومت القبض على املتواجدين بعد ورود باغ من 
أحد السكان، ومت ضبط كمية من الثعابن املجهزة 
كوجبة غذاء وضبط 5 أشخاص من الصينين، ومت 
التحفظ على كمية من الثعابن، التي كانت جتهزها 

إحدى الصينيات كوجبة ألصدقائها.
ويجري اآلن اتخاذ كافة اإلج���راءات القانونية 
والصحية ال��ازم��ة وتعقيم ال��وح��دة املستأجرة 
مبعرفة اجلهات الرسمية املعنية خوفا من انتشار 

فيروس كورونا.

صيني يبتكر حّضانة حلماية رضيعته من »كورونا«!

 في الصـميم
تتوالى األخبار السارة نحو اكتشاف عاج لكورونا 
وه��و أم��ر يطمئن البشرية ويبشر بقرب ال��ع��ودة إلى 
احلياة الطبيعية إن شاء الله.. يجب على منظمة الصحة 
العاملية حتمل مسؤلياتها في إيصال العاج إلى الدول 
الفقيرة.. الشعوب الفقيرة أولى من الشعوب الغنية 
القادرة على شراء األطعمة التي تقوي املناعة واحلصول 
على ال��دواء.. كان الله في عون أغلبية شعوب العالم 

العاجزين عن احلصول على الطعام!!

  

@Alwasatkuwait
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lama_abdulal@ ملى اأحمد عبدالعال

َمن انتظرالفرج أثيب على ذلك االنتظار، ألّن انتظار الفرج ُحسن 
الظن بالله،   فتفاءلوا  باخلير وال تقنطوا من رحمته

Dr. Ahmad B. AlAli @ahmadbalali

اغالق جميع فروع ستاربكس في امريكا ومن ضمن ذلك خدمة 
االستالم، نائب رئيس ستاربكس يصرح: لنكون واقعني .. الالتيه 

ليس ضرورة !

nurafh80@ نورة احلذران

يا ليت يصير في قانون )الضجيج البصري( 
١- ممنوع مذيع او مذيعة يلبسون عدسات ملونة.

٢- ممنوع يلبسون رموش.
٣- ممنوع يلبسون )نقوش احليوانات(.

٤- مواد التجميل بدون مبالغة .

AreejHamadah@ اأريج عبدالرحمن حمادة

غريبة قرار إغالق العيادات الطبية و افتح فقط الطوارىء ! في 
حاالت نحتاج فيها دكتور متخصص و العيادات الطبية تعتبر من 
األمور الضروري كان الواجب تنظيم دخول املرضى لها مثل ما نظمت 

دخول الزبائن للمقاهي و املطاعم .

Almuneefi @NasserAlsaad12 نا�رشال�صعداملنيفي

ما لم يغادر الكويت في هذا الصيف مليونني بني كويتي ووافد ، 
على األقل ، سنشهد أزمة كهرباء وماء .  اربع ماليني ونص بني آدم لم 

يحسب » املخطط » لهم كمية الكهرباء واملاء األزمة في الصيف . 

_Abdulwahab_@ عبدالوهاب عارف العي�صى

ه��ذا النجاح ال��ذي حققته احلكومة بعد الله وجهود شبابنا في 
الصفوف األمامية نتيجة اتفاق مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة 
والشعب الكويتي بكل اطيافه على هدف واحد فقط دون كل األهداف 
أمتنى آن نستمر كذلك هدف واحد فقط لكل مرحلة وبعد حتقيقه ننتقل 

للهدف الثاني هكذا تنهض االمم وتتحقق االحالم

hessahalmulla@ د. ح�صه املال

حقائق يجب أن تعيها جيدا بخصوص الوزراء واملسؤولني املعنيني 
بإدارة أزمة كورونا:

* ليسوا مالئكة
* ال ينامون.. من أجل تأمني احلالة الصحية العامة للبلد

* يبذلون قصارى جهدهم.. من أج��ل تأمني كافة مستلزماتنا 
األساسية

* متجاوبني مع النقد ومتحملني التجريح 
خفوا عليهم يرحمكم الله

عليك أن تلتهمه، أن تهرسه.. ه��ذه هي فلسفة ط��اه في 
هانوي يحاول رفع الروح املعنوية في العاصمة الفيتنامية 

عن طريق بيع برجر أخضر على هيئة فيروس كورونا.
ويقضي الطاهي ه��واجن ت��وجن اآلن الوقت مع فريقه، 
يشكلون عشرات من أق��راص البرجر املخلوطة بالشاي 
األخ��ض��ر ث��م يضيفون لها »تيجانا« صغيرة م��ن العجن 
لتصبح شبيهة الشكل بصور ذلك الفيروس التاجي حتت 

املجهر.
وفي )بيتزا هوم( لشراء املأكوالت في وسط هانوي قال 

توجن: منزح بهذه الدعابة: إذا كان هناك ما يفزعك.. فلتأكله.
وأض��اف: ال يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من 
البرجر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة 

أثناء هذا الوباء.
ويبيع املتجر نحو 50 قطعة برجر يوميا على الرغم من 
تزايد عدد املتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب 

الفيروس.
وسجلت فيتنام نحو 148 حالة إصابة بالفيروس، ولم 

تشهد أي حالة وفاة وفقا ألرقام وزارة الصحة.

وقال داجن دين كوي )66 عاما( أثناء خروجه من املطعم 
بصحبة حفيده إن البرجر األخضر طريقة لرفع املعنويات.

وأض��اف: فيروس الكورونا هذا شديد اخلطورة، لكن إذا 
أكلنا قطعة برجر بنفس هيئته، سيبدو األمر في أذهاننا كما 

لو أننا انتصرنا عليه بالفعل.
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