
ع������ادت ال��ط��ب��ي��ب��ة ب��اش��ا 
موخيرجي ملكة جمال إجنلترا 
لعام 2019، إلى اململكة املتحدة 
مل��س��اع��دة العاملني ف��ي مجال 
ال��رع��اي��ة الصحية ف��ي البالد 

وسط تفشي فيروس كورونا.
وأخ�����ذت م��وخ��ي��رج��ي، من 
دي��رب��ي، اس��ت��راح��ة م��ن املجال 
الطبي ملتابعة أعمال خيرية في 
اخل��ارج بعد فوزها بلقب ملكة 
جمال إجنلترا في ع��ام 2019، 
وظلت عالقة في الهند عندما 
فرض رئيس ال��وزراء ناريندرا 
م����ودي إغ��الق��ا ع��ل��ى مستوى 

البالد.
ولكن بعد مناشدة ل��وزارة 
اخل��ارج��ي��ة، انتقلت الطبيبة 
البالغة من العمر 24 عاما إلى 
اخلط األمامي ملساعدة زمالئها 
في املستشفيات التابعة لهيئة 
اخلدمات الصحية البريطانية، 
ف���ي ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ان��ت��ش��ار 
ال��ف��ي��روس ال��ذي أودى بحياة 
6159 ش��خ��ص��ا ف���ي اململكة 

املتحدة.
وقالت الدكتورة موخيرجي، 
التي ول��دت ف��ي كلكتا بالهند، 
قبل أن تنتقل إل��ى دي��رب��ي في 
سن التاسعة،: »أردت العودة 
إلى املنزل. أردت أن آتي وأذهب 

مباشرة إلى العمل«.
وع��ادت الطبيبة الصغيرة، 
التي عملت سابقا في مستشفى 

ب��ي��ل��غ��رمي ف���ي ب��وس��ط��ن، في 
لينكولنشاير، إلى إجنلترا يوم 
األربعاء 8 أبريل، بعد أن متكنت 
املفوضية البريطانية العليا في 
كولكاتا من توفير رحلة العودة 

إلى اململكة املتحدة.

واآلن، ب��ع��د ع��ودت��ه��ا إل��ى 
بريطانيا، أصبحت الطبيبة 
مستعدة ملساعدة زمالئها في 

قتالهم ضد جائحة كورونا.

وقالت: »من الرائع أن يحتفل 

ال��ع��ال��م ك��ل��ه بجميع العمال 
الصحيني الرئيسيني، أردت أن 
أك��ون واح��دة من ه��ؤالء، وكنت 

أعرف أنني أستطيع املساعدة.«
وأضافت: »ليس هناك وقت 
أفضل بالنسبة لي ألكون ملكة 
جمال إجنلترا وأساعد بالدي 

وقت احلاجة«.
وبدأت الدكتورة موخيرجي 
أول ن��وب��ة ع��م��ل ل��ه��ا كطبيبة 
مبتدئة ف��ي أغسطس 2019 ، 
بعد ساعات فقط من تتويجها 

ملكة جمال إجنلترا.
وفي الشهر املاضي، سافرت 
إل��ى الهند إل��ى جانب والدتها 
للقيام بجولة إنسانية ملدة 
أربعة أسابيع نيابة عن نادي 

كوفنتري ميرسيا ليونز.
ول��ك��ن م���ع ت��ف��اق��م جائحة 
ف��ي��روس ك���ورون���ا ف��ي أوائ���ل 
م������ارس، ف���رض���ت احل��ك��وم��ة 
الهندية إغ��الق��ا على مستوى 
البالد وألغت جميع الرحالت 
اجل��وي��ة، م��ا ج��ع��ل ال��دك��ت��ورة 
م��وخ��ي��رج��ي غ��ي��ر ق����ادرة على 
العودة عبر رحلتها احملجوزة 

في 21 مارس.
ول����دى ع��ودت��ه��ا، خضعت 
الطبيبة م��وخ��ي��رج��ي، للعزل 
ال��ذات��ي مل���دة أس��ب��وع��ني، حتى 
تتمكن م��ن ال���ع���ودة لعملها 
كطبيبة متخصصة ف��ي طب 

اجلهاز التنفسي.
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التدخني يزيد من خطر 
اإلصابة بـ »كورونا«!

كشفت دراس����ة ج��دي��دة ن��ش��رت نتائجها أم��س 
اخلميس، أن التدخني ق��د يزيد م��ن خطر اإلصابة 
بفيروس ك��ورون��ا املستجد، وذل��ك ع��ن طريق رفع 
اإلنزميات التي تسمح للفيروس بالوصول إلى خاليا 

الرئة.
وأف��ادت وكالة »بلومبرج« لألنباء بأن الدراسة 
التي نشرت في مجلة »يوروبيان ريسبايراتوري« 
أمس، أظهرت أن املدخنني واألشخاص الذين يعانون 
من مرض االنسداد الرئوي املزمن، قد يكون لديهم 
مستويات مرتفعة من إنزمي »إيه سي إي2-«، الذي 
يساعد الفيروس على دخ��ول خاليا الرئتني، حيث 
يتكاثر. وقد اكُتشف أن السمنة والسكري وارتفاع 
ضغط ال���دم واحل���االت املرضية املزمنة األخ���رى، 
تعتبر من عوامل التي جتعل األفراد عرضة لالصابة 

بفيروس كورونا املستجد.
ويعتبر البحث - ال��ذي ق��اده أخصائي أم��راض 
اجلهاز التنفسي في مستشفى سان بول في فانكوفر 
بكندا، جانيس ليوجن - دراسة رصدية تستند على 
بيانات من الصني، وقد قام نظراء معنيون مبراجعتها.

وذك��رت »بلومبرج« أنه في الصني، حيث يعتبر 
معدل الوفيات بني الرجال أعلى من النساء، تصل 
نسبة املدخنني بني الذكور إلى نحو النصف، بحسب 
منظمة الصحة العاملية، وذلك باملقارنة مع نسبة نحو 

2 باملئة بني اإلناث.

وفيات غامضة للقرود 
تثير »حالة من الذعر 

الهائل« في الهند
أثارت الوفيات الغامضة ألكثر من اثني عشر قردا 
»حالة من الذعر الهائل« في الهند، مع مخاوف السكان 
احملليني من أن تكون مرتبطة بجائحة كورونا، وفقا 
للتقارير احمللية. وُيعتقد أن ما ال يقل عن 15 قردا في 
قرية باوانسا ماتوا بسبب االلتهاب الرئوي، وهو 
COVID- عارض شائع يظهر في املصابني مبرض

.Weather India 19، وفقا ملوقع
وف��ي انتظار نتائج التشريح النهائية، يخشى 
السكان احملليون من الوباء املميت بعد تقارير عن 
إصابات عدد من احليوانات أيضا بالفيروس، وأبرزها 

منر في حديقة حيوان برونكس في نيويورك.
وق��ال مدير احل��ي��اة البرية ف��ي الهند، ساجناي 
موهان، إن أنباء النمور قد أدت إلى احتياطات إضافية 
في حدائق احل��ي��وان الهندية، ولكن ال ميكن اتخاذ 

االحتياطات في مكان آخر.

في ألبانيا.. حفالت غنائية  
لرفع الروح املعنوية 
خالل ساعات احلظر

بعد استراحة من العمل الطبي.. ملكة جمال 
إجنلترا تترك تاجها ملواجهة »كورونا«

 في الصـميم
أغلب مؤشرات منظمة الصحة العاملية تبني 
حتقيق العديد من دول العالم املتقدمة نتائج 
إيجابية في مواجهة كورونا على أرض الواقع..
نحن مأمورين بالتفاؤل.. كل ع��ام كنا نتمنى 
يتأخر الصيف ولكن هذا العام أصبحنا نتمنى 

قدومه مبكراً.. 
وعسى أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكم !!

  

@Alwasatkuwait

Retweet

Ahmad_tv@ اأحمد العنزي
اعرف و يعرف اجلميع أن أزمة #كورونا لها تبعات اقتصادية 
كبيرة  لكن أغلب ال��دول اآلن تتعامل مع هذه األزم��ة وفق املنظور 
املنطقي وهو  أنها » أزمة صحية » يجب جتاوزها ربعنا مصّرين 
يخلونها أزمة » اقتصادية » بامتياز  متناسني أننا في أزمة #وباء 

يجب أن نعبرها أوال !! 
الحقني 

_aalfahad_@ الكاتب احمد الفهد

صفاء الهاشم بعد فشلها في موضوع العمالة املصرية .. حتولت 
ال��ى وزي��ر املالية لتكسب الشعبية التي فقدتها !  # مؤسف جدا 

التكسب وقت األزمات

talalalyagout@ طالل ثنيان الياقوت
أمتنى ان يتم االستعانه بالكوادر الطبيه من القطاع اخلاص 
وخصوصا العيادات ليكونوا مساعدين للصحه فى خط الدفاع االول 

مبا ان العيادات مغلقه ومعظهم مستعدين للتعاون ...

Mishari77@ م�صاري احلمد
قصة العمالة في الكويت متشعبة وحزينة ،،، سيتضرر فيها 
االبرياء واسأل الله ان تتوقف ،،، وان تكون احلكومة فعال صادقة في 

حل هذه االزمة ،،، عاالقل ودنا نشوف فاسد محاسبينه

DrAlshehab@ د.�رشار ال�صهاب
امتنى من وزارة الصحه أن تتعاون مع كلية الطب واجلهات 
البحثيه بالدوله بتكوين جلنه بحثيه مدعومه تقوم بالتعاون مع 
الدول األخرى مبشاركتهم باالبحاث القائمه ووضع بروتوكوالت 

الكتشاف لقاح أو عالج للفايروس 

hitham_alwawan@ هيثم ال�صمري
احلمدلله محد ميوت من اجلوع في فلوس وال مافي فلوس.   من 
قبل االزم���ه.  ماخذينا منكم فلوس وال نبي فلوس وطلعه محنا 
طالعني.  خبز ولنب متر. واملهم. لو تشبون اصابعكم العشر شمع 

للشعب.   منتو محللني

alnassar_kw@ عبدالرحمن الن�صار
1 بعد انتشار مقطع األخ محمد العويهان الذي شكك فيه بالعمل 
اخليري بحسن نية فإني مضطر أن أرد على كالمه بالتغريدات 

القادمة  وحتى اليظن أحدا بأني مستفيد فإني الأعمل بأي جمعية
وعملت حمالت كثيرةمنذ٢٠١٢ ولم آخذ فلسا منها وكنت أسافر 

وأسكن من مالي اخلاص،ويعرف ذلك الشيخ عبداملانع العجمي

باشا موخيرجي عادت إلى ممارسة مهنتها كطبيبة

١7 من شعبان ١44١ ه�/١٠ أبريل  ٢٠٢٠ - السنة  الثالثة عشرةاجلــمــعــة

امرأتان تصفقان من شرفة منزلهما أثناء حفل موسيقي

ط��رق الغناء أب��واب املباني السكنية في بلدة دورس 
املطلة على البحر في ألبانيا فخرجت العائالت إلى الشرفات 
املسيجة بأسوار معدنية وصفقت من النوافذ ورقصت فوق 

األسطح.
ومجموعة املغنني الذين غنوا خصيصا مليناء دورس هم 
من بني األشخاص املستثنني في ألبانيا الذين حصلوا على 

إذن خاص بالتجول باخلارج خالل ساعات احلظر.
وفي كل ليلة قبل غروب الشمس يذهبون إلى حي مختلف 
باملدينة التي تضم امليناء الرئيسي في ألبانيا ترافقهم حراسة 
من الشرطة ومكبرات صوت ألداء حفل ارجتالي للعائالت 

القابعة داخل املباني السكنية احمليطة.
واستمر احلفل، وهو اخلامس حتى اآلن، ملدة 90 دقيقة 
وكان معظم املغنني يضعون كمامات واقية ويتناوبون على 
تقدمي األغاني التقليدية عبر مكبر صوت ملفوف بالبالستيك. 
وصفق السكان الذين يرتدون قفازات مطاطية في أيديهم. 
وجت��رأ البعض على جت��اوز الضوابط باخلروج للشارع 

والرقص قرب ساللم املنزل.
ووصفوا الفقرة املوسيقية بأنها نعمة على املدينة التي 
تطبق أحد أقسى ضوابط العزل العام في أوروب��ا ملكافحة 
فيروس كورونا بينما ما تزال تبدو عليها آثار زل��زال أدى 

ملقتل 24 شخصا قبل أقل من خمسة أشهر.
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