
أعلن سيرخيو أكوستا، مشرف متنزه 
إيللغللواسللو فللي األرجللنللتللن، أن شللاالت 
إيغواسو الشهيرة الواقعة على احلدود 
البرازيلية - األرجنتينية أصبحت من 

دون مياه تقريباً.
وأشار أكوستا على صفحته في شبكة 
»فيس بوك« للتواصل االجتماعي، إلى أن 
هللذه الظاهرة لم حتللدث منذ عللام 2006،  
وكتب: تبدو الشاالت في األيام األخيرة 
مختلفة عما كانت عليه سابقاً، حيث كان 
تدفق املاء منها في هذه الفترة من السنة 

يصل إلى 1.5 ألف متر مكعب في الثانية. 
أما اآلن فقد انخفض إلى 280 مترا مكعبا 
فقط، مللا تسبب أيضا فللي تغير املناظر 

الطبيعية للموقع.
وجتللللدر اإلشللللللارة إلللللى أن شلللاالت 
إيغواسو تتكون من 275 شاال ، أكبرها 
 Garganta del- هو »بلعوم الشيطان
Diablo« وارتللفللاعلله 82 مترا ، وكللان 
يصعب في السابق االقتراب منه دون أن 
يتبلل الشخص من الرأس إلى القدمن، في 

حن أصبح تدفق مياهه ضحا.

ويشير أكوستا إلى أن هناك عدة أسباب 
لهذه الظاهرة التي لم تاحظ منذ عام 
2006 وهي: السد الذي أنشأته البرازيل 
على نهر إيغواسو فللي أراضلليللهللا، حيث 
أغلقت البوابات لتوليد الطاقة، ولتلبية 
احتياجات منظومة الللري، وبهذا تغير 
تدفق املياه. وهذا بدوره كان نتيجة عوامل 
أخلللرى منها عللدم هللطللول أمللطللار غزيرة 
معتادة فللي منطقة حللوض النهر خال 
الشهرين املاضين، والتغيرات املناخية 

في العالم.
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تسعينية تتغلب 
على »كورونا« بـ »املربى«!

متكنت ريتا رينولدز البالغة من العمر 100 إال عاماً،  
من التغلب على فيروس »كوفيد 19« بحّبها للمربى، 
حسب عائلتها. وأصيبت ريتا، املعّمرة األكبر سناً في 
بريطانيا بالفيروس فللي 25 مللارس املللاضللي، وطلب 
األطباء من عائلتها توّقع األسوأ بعد أن تدهورت حالتها 
كثيراً، وقد وضعها الطاقم الطبي في وضعية مريحة 
وبدأ يعطيها أدويللة تخفف آالمها، لكنها تخّطت األزمة 

وخالفت التوقعات ومتاثلت للشفاء.
وعّلق هنري فيليبس أحد أحفاد ريتا على شفائها 
بالقول: »ال أعلم كيف متّكنت من القضاء على الفيروس، 
مع أنها في التاسعة والتسعن من العمر، وال أعتقد 
أنها تناولت طوال حياتها الفواكه أو اخلضراوات وهي 
تعيش على سندويشات املربى والبسكويت. كما أنها لم 
تدّخن أو تشرب الكحول في حياتها«، بحسب »غارديان« 

البريطانية.

يطلقان  هــنــديــان  زوجـــــان 
اســــــــــــــمــــــــــــــي »كـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــد« 

و»كورونا« على توأمهما
اتخذت أزمة كورونا منعطفاً غريباً في الهند، حيث 
قام زوجان بتسمية توأمهما حديثي الوالدة بل«كورونا« 
و«كوفيد«، حسبما ورد، للتذكير باألوقات العصيبة التي 

يعانون منها الناس وسط الوباء.
ومبا أن الهند تخضع لعملية إغاق وطنية تهدف إلى 
وقف انتشار الفيروس التاجي، وجد الزوجان من مدينة 
رايبور الهندية مصدر إلهام غير عادي من هذا الوضع، 

وقررا تسمية الولد »كوفيد« والبنت »كورونا«.
وقالت األم البالغة من العمر 27 عاما لوكالة األنباء 
PTI إن هذه ستكون أسماءهما في الوقت احلالي، لكن 
قد يغيرونهما في وقت الحق. وقالت: عندما بدأ موظفو 
املستشفى مبنادات األطفال بل«كورونا« و«كوفيد«، قررنا 
أخيرا تسميتهما نسبة إلى الوباء. وأضافت: في الواقع 
هذا الفيروس خطير ويهدد احلياة ولكن انتشاره جعل 
الناس يركزون على الصرف الصحي والنظافة وغرس 

عادات جيدة أخرى. وهكذا فكرنا في هذه األسماء.

عالقة جديدة بني  اضطرابات 
األمعاء والدماغ

اكتشف علماء جامعة فلندرز ألول مرة نوعاً محدداً 
مللن نهايات حسية لألعصاب فللي األمللعللاء، وكيف 
»تتواصل« مع النخاع الشوكي وتنقل اإلشللارات عن 
األلم أو عدم الراحة. ويشير اخلبراء إلى حتسن فهم 
الللقللدرات احلسية العصبية لألمعاء في السنوات 
األخيرة ، ولكن كللان هناك سللؤاالن رئيسيان- أين 
موضع هذه النهايات احلسية العصبية في األمعاء؟ 

وكيف تنشط؟.
وميكن احلصول على جواب لهذين السؤالن بفضل 
ابتكار البروفيسور نيك سبينسر من جامعة فليندرز 
األسترالية: »نحن نعلم، أن العديد من اضطرابات 
الدماغ واألمعاء مرتبطة مع بعضها ، لذلك اكتشاف 

العاقة بينهما.

»غينيس« تطلق حتٍد 
منزلي لتشجع األفراد 
على البقاء في منازلهم

 في الصـميم
الللبللنللك امللللركلللزي يسمح للللللبللنللوك بسحب خمسة 
مليارات لتغطية التمويل السريع للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة لتسدد التزاماتها من الرواتب واإليجارات 
حتى ال ينهار االقتصاد في الوقت الذي تطلب فيه من 
املجلس السماح لها باقتراض 20 مليار من السوق 
احمللي وفي ذلك تكاليف خدمة الدين التي ستتحملها 
مستقباً.. الصراحة نحن أمام اقتصاد هش ال يتحمل 
الهزات.. كثيراً ما طالبنا بإعادة هيكلة االقتصاد وزيادة 

أدوات اإلنتاج بدالً من االعتماد على مصدر واحد!
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Alanjari_kuwait@ عبدالرحمن فهد العنجري

وزي��ر املاليه تكلم لكي ن���راك...!!؟ املفروض مهنيا وسياسيأ ان 
تطلع علي اجهزه االعالم مبؤمتر صحفي توضح وتشرح للرأي العام 
سبب طلب احلكومه االقتراض مببلغ 20 مليار دينار.  هذا من صميم 

اختصاصك يامعالي الوزير.  منخش الحس والخبر !!؟؟

Ahmed Al-Sadoun @Alsadoun

#جت���ارة بشر #جت���ارة إق��ام��ات م��ا ق��ام��ت ب��ه وزارة ال��ش��ؤون 
االجتماعية والعمل بالنص في #العقود_احلكومية على عمالة احتياطية 
#غير مدفوعة_األجر، انتهاك صارخ للقانون، لذلك يجب كشف جميع 
أطراف هذه #العقود_احلكومية وبيان أعداد عمالتها في كل عقد منها 

وتطبيق أحكام املادة ١٦ من القانون ١٩/٢٠٠٠ فوًرا

KUWTIYA@ كـــويتيــه اأ�صيــــلــه

فيروس شوفونا أخطر من #فيروس كورونا

Mohamed Qasemحممد قا�صم @mqasem

ط��اع��ون األنطوني ع��ام 165 - 5 مليون وف��اة - طبيعي وب��اء 
اجلدري اليابان 735 - 1م - ط املوت األسود 1347 - 200م - ط 
وباء اجل��دوي 1520 - 65م - ط الوباء الثالث 1885 - 12م - ط 
اإلنفلونزا الروسية 1889 - 1م - ط اإلنلفونزا اإلسبانية 1918 - 

 5G 40م - ط وغيرها.. وباء كورونا 2020 - 60 ألف - شبكة

SciTalk2U@ د.عايد العجمي

الدراسات العلمية تبينّ أن اإلشاعات الكاذبة تنتشر بشكل أسرع 
وأبعد وأعمق بكثير من األخبار احلقيقية

OsamaAlMunawer@ اأ�صامة املناور

الش��ك أن األول��وينّ��ة إلع��ادة الكويتيي من اخل��ارج وه��ذا مرتبط 
بتجهيز احملاجر الطبينّة ولكن كالمي عن الطائرات التي ال تستخدم 
حتى بإعادة من هم باخلارج ، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم 

أعمالكم وعودون إن شاء الله ساملي غامني معافي

DrBaderALdahoom@ د. بدر الداهوم

رب��اه قد ضاقت الدنيا وقد وقفت... خطى املصلي عنها فارحم 
احلنفا. يارب عجل بيسر بعدما عسرت...وافرج علينا فشهر الصوم 

قد ازفا.

faisalalmuslem@ د. في�صل علي امل�صلم

دعوة صادقة من وزير الصحة األسبق د. محمد براك الهيفي )يجب 
تسريع إجالء الكويتيي العالقي في ال��دول املوبوءة ألن أوضاعها 
الصحية واملعيشية تزداد سوًء وباإلمكان اإلستعانة بأطباء القطاع 
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شاالت إيغواسو في األرجنتن 

ــــنــــن 13 من شعبان 1441 هل/6 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرةالث

متاشياً مع التدابير االحترازية التي تنتهجها العديد 
من الدول في منطقة الشرق األوسط والعالم في الوقت 
احلالي، أطلقت غينيس لألرقام القياسية حتٍد لألفراد 

لتشجيعهم على البقاء في منازلهم. 
ومينح التحدي اجلديد الفرصة أسبوعياً للحصول على 
لقب غينيس لألرقام القياسية عبر رصد مشاركات األفراد 

من منازلهم عبر مختلف وسائل التواصل االجتماعي. 
وقللالللت السلطة الرسمية لكسر وتسجيل األرقللام 
القياسية في العالم: إنها بصدد رصد املشاركات عبر 
هاشتاغ #GWRChallenge من منصات فيسبوك، 
وتويتر، وانستغرام، وتيك تللوك، واإلعللان عن حامل 
لقب جديد كل أسبوع، في حال استطاع أحد كسر الرقم 

القياسي العاملي. 
وقال شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس لألرقام 
القياسية ملنطقة الشرق األوسللط وشمال إفريقيا: نأمل 
من خال هذه احلملة أن نلهم الكثيرين في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا على البقاء في منازلهم، وحتقيق 
اجنللاز تاريخي فللردي خللال هللذه الفترة. ولللذا فللإن هذه 
احلملة موجهة للعموم وسيتم رصد جميع املشاركات 
التي تراعي شروط املسابقة عبر مختلف وسائل التواصل 

االجتماعي.

شالالت إيغواسو الشهيرة 
14 عامًا دون ماء للمرة األولى منذ 


