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أضاع رجل من مومباي محفظة نقوده عام 2006
أثناء رحلته على منت قطار ،لتعثر الشرطة عليها
بعد  14عاماً وتعيدها مع جزء من املبلغ ال��ذي كان
بداخلها.
وق��د فقد هيمانت بادالكار محفظته خ�لال رحلة
محلية له بني محطة قطار جاتاراباتي شيواجي
وبانفيل وف��ق�اً مل��س��ؤول ف��ي شرطة السكك احلديد
احلكومية ،نقالً عن مواقع إخبارية هندية.
وفي أبريل من هذا العام ،تلقى هيمانت اتصاالً
هاتفيا ً من الشرطة تعلمه أنه مت العثور على محفظته.
إال أنه لم يتمكن من تسلُّمها بسبب احلظر املفروض
م��ن ج��راء ك��ورون��ا ،لكن م��ع تخفيف القيود توجه
بادالكار الستعادة محفظته.
وقال معلقاً :لقد كان في محفظتي في ذلك الوقت
مبلغ  900روب��ي��ة م��ن ضمنها ورق��ة عملة م��ن فئة
 500روبية التي سحبت فيما بعد من التداول ،وقد
أع��ادت الشرطة مبلغ  399روبية بعد اقتطاع مبلغ
 100روبية من أجل الطوابع واملعامالت الورقية،
وأبلغتني أنها ستعيد املبلغ املتبقي بعد استبدال ورقة
العملة بأخرى جديدة.
وأعلنت الشرطة من جهتها أنها كانت قد ألقت
القبض على سارق احملفظة منذ فترة .واعتبر بادالكار
نفسه محظوظا ً باستعادتها بعد  14عاما ً على فقدانها.

� 12صفحة ــ  100فل�س

يبدو أن رس��ام عصر النهضة الشهير
رفائيل لم يكن يحب شكل أنفه ..فاستبدله
بنسخة محسنة في لوحته الذاتية.
هذا ما توصل إليه علماء في جامعة روما
وضعوا تركيبا ثالثي األبعاد لوجه الرسام
اإليطالي معتمدين على قناع من اجلبس
جلمجمته أ ُعد في عام .1833
وفي ذلك العام ،مت آلخر مرة استخراج
الرفات التي يعتقد أنها رفات رفائيل الذي
بجّ له معاصروه ألنه يسعى للكمال في كل
أعماله.
وق���ال ماتيا فالكوني أس��ت��اذ األح��ي��اء
اجلزيئية باجلامعة “جعل بالقطع أنفه
يبدو في شكل أفضل ...أنفه ،دعني أقول،
كان أكبر بعض الشيء”.
وتوفي رفائيل في روما عام  1520عن
 37عاماً ،بعد إصابته بالتهاب رئوي على
األرجح ودفن في البانثيون في روما.
وعادة ما تظهر لوحة رفائيل الذاتية في
معرض أوفيتسي في فلورنسا لكنها ،اآلن
في روم��ا للمشاركة في معرض مبناسبة
مرور  500عام على وفاته.
ورسم رفائيل نفسه قبل نحو  15عاما
م��ن وف��ات��ه ،وك���ان حينها حليق ال��وج��ه.
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ما يتوقعه بل غيتس بأن مرض «كورونا» سيستمر في
حصد أرواح البشر لفترة أطول في البالد األكثر فقرا ً ،بينما
سينحسر في البالد الغنية ال��ق��ادرة على احلصول على
اللقاحات اخلاصة مبقاومة امل��رض ..ال نعلم ما هو ارتباط
صاحب أكبر شركة حاسب آل��ي مبوضوع انتشار مرض
معدي مثل كوفيد  ..١٩بعض الدول اكتشفت لقاح مواجهة
امل��رض و ب��دأت إج���راءات التحصني وه��ن��اك سباق عاملي
الكتشاف لقاحات حتد من انتشار امل��رض ..ما دخل غيتس
وهو ليس طبيبا ً في مواجهة «كورونا»!

رسام عصر النهضة الشهير رفائيل كما رسم نفسه

ويظهر ف��ي اللوحة أن��ف معقوف بشكل
أكبر ظهر أيضا في أعمال أخرى رسم فيها
رفائيل نفسه.

تفشي الساملونيال في أمريكا وكندا بسبب «البصل»!
سجلت الواليات املتحدة وكندا نحو 900
إصابة حلاالت الساملونيال املرتبطة بالبصل،
واستدعت مطالبة املوزع بسحبها من األسواق،
واستعادتها م��ع إط�ل�اق عمليات التحقيق
بشأنها.
وام����ت����دت احل�������االت امل���ع���روف���ة ب����داء
السلمونيالت ،إلى  43والية كندية ،وأعلنت
إدارة الغذاء وال��دواء بالواليات املتحدة عن

الصالة

في الصـميم

أفعى ذات رأسني

تسجيل  640حالة إصابة ،مؤكدة مع دخول
 85منها إلى املستشفى.
وشهدت الواليات الغربية التفشي األكبر،
فسجلت يوتاه  90إصابة وكاليفورنيا  76أما
مونتانا فـ 52إصابة و 41أخرى في إلينوي.
وأبلغت هيئة الصحة الكندية عن وجود 239
حالة ودخول  29شخصاً إلى املستشفى دون
تسجيل أي حاالت وفاة في أمريكا وكندا.

مواقيت

فجر

شروق

ظهر

عصر مغرب عشاء

الطقس

العثور على أفعى سامة نادرة ذات رأسني في الهند
عثر ف��ي والي��ة ماهاراشترا الواقعة ف��ي اجل��زء
األوسط من الهند ،على أفعى سامة نادرة ذات رأسني،
تعتبر األكثر سمية من جميع األفاعي السامة في
الهند.
وتفيد صحيفة  ،Hindustan Timesبأن أحد
املواطنني شاهد هذه األفعى التي طولها ال يتجاوز أحد
عشر سنتمترا  ،وطول كل رأس من رأسيها حوالي
سنتمترين ،واتصل فورا بجمعية حماية احليوانات،
التي أرسلت اثنني من أعضائها إلى املكان .ويذكر أن
مثل هذه األفاعي الشاذة ال تعيش طويال في البرية.
وتسمى ه��ذه األف��ع��ى ،أفعى راس��ي��ل Daboia
 ،russeliiوهي أكثر أنواع األفاعي السامة انتشارا
في مناطق جنوب آسيا ،حيث هي السبب في أكثر من
نصف لدغات األفاعي في هذه املناطق .والهند هي
ضمن أربع دول تنتشر فيها األفاعي السامة.

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

رسام عصر النهضة اإليطالي
غيّر شكل أنفه عندما رسم نفسه!

«هندي» محظوظ
يستعيد محفظته
بعد  14عاماً!

www.alwasat.com.kw

ويعود البصل األحمر املشتبه به األول
كونه م��ص��درا ً للتفشي واملنتج ،إل��ى شركة
“طومسون إنترناشونال” في كاليفورنيا التي
استعادت أخيرا ً جميع أن��واع البصل املوزع
األحمر واألص��ف��ر واألب��ي��ض واحل��ل��و ،والتي
قامت بتصديرها في األول من مايو املاضي،
بسبب مخاطر تلوثه بالساملونيال .أما إدارة
الغذاء والدواء فبدأت بتحقيق في الشركة.

والتركيب الثالثي األبعاد لوجه رفائيل
يعطي تصورا لشكله في موعد أق��رب إلى
وفاته ،حني كان بلحية.

أدمغة الثدييات تبدأ
في أكل نفسها عند
احلرمان من النوم!
تتجاوز احلاجة إلى النوم مجرد جتديد مستويات
الطاقة لدينا كل  12ساعة .وتتغير أدمغتنا في الواقع
عندما ننام إلزالة املنتجات الثانوية السامة للنشاط
العصبي الذي خلفه طيلة النهار.
ومن الغريب أن األبحاث التي أ ُجريت على الفئران
كشفت أن نفس العملية تبدأ في احل��دوث في األدمغة
ال��ت��ي تعاني م��ن احل��رم��ان امل��زم��ن م��ن ال��ن��وم أيضا،
باستثناء أنها بدأت في زيادة السرعة.
ووجد الباحثون أن قلة النوم املستمرة جتعل الدماغ
ينظف ق��درا كبيرا من اخلاليا العصبية والوصالت
املشبكية ،وق��د ال تتمكن استعادة ال��ن��وم م��ن عكس
الضرر.
وفي عام  ،2017قام فريق بقيادة عاملة األعصاب
ميشيل بيليسي م��ن جامعة م��ارك��ي بوليتكنيك في
إيطاليا ،بفحص استجابة أدمغة الثدييات لعادات
النوم السيئة ،ووجدت تشابها غريبا بني الفئران التي
تستريح جيدا وتلك التي ال تنام.
ومثل اخل�لاي��ا ف��ي أي مكان آخ��ر ف��ي اجل��س��م ،يتم
حتديث اخلاليا العصبية في ال��دم��اغ باستمرار من
خالل نوعني مختلفني من اخلاليا الدبقية ،وهي اخلاليا
الداعمة التي تسمى غالبا صمغ اجلهاز العصبي.
واخل�لاي��ا الدبقية الصغيرة ه��ي امل��س��ؤول��ة عن
إزالة اخلاليا القدمية والبالية من خالل عملية تسمى
البلعمة ،والتي تعني “االلتهام” باللغة اليونانية.

إرسل كلمة «اشتراك»

Retweet
 @AhdiAlmarzouqعهدي فهد املرزوق

إذا تريدون عمل وفر في امليزانية شوفوا:
املناقصات املبالغ في تكاليفها كثيرا ًتكاليف الطائرات احلكوميةبعض املشاريع الغير ضرورية ملجرد التنفيعتكاليف شراء الوالءات.تقليص املساعدات اخلارجيةوظائف يشغلها وافدين يجب تقليصها مثل الفراشني واملراسلنيوالطباعني وغيرهم

 @Ybahbahaniيو�سف بهبهاين

ال أستطيع التعليق على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون
الطب!
ألنه أصبح مثل “الرقية” ! جنهل محتواه!
كانت الفكرة ان يكون القانون محل إجماع طبي فيسهل متريره،
لكن خسرنا اهم ميزة وهي الشفافية منذ ان أصبح يناقش في دوائر
مغلقة بعيدا عن الرأي العام الطبي!

 @NaSeR7aDRaMنا�رص ح�رضم

دولة مسلمة يفترض فيها تطبيق ركن الزكاة على الشركات بشكل
فاعل ،ملاذا يتم إشغال الناس بضرائب جاءت افكارها من االمبريالية
الغربية الكافرة ،بينما الركن الثالث من اركان االسالم اخلمس يتم
إقصاءه بشكل متعمد ،االرك��ان التي تستند عليها قوامه الدين على
العباد
رمز عالمة تعجب حمراء
رمز عالمة تعجب حمراء
#الكويت #الوثيقه_االقتصاديه

 @talghanimطالل فهد ثنيان الغامن

و في ناس ماتوا باالنفلونزا العادية و السرطان و القلب و و و ...
مرض مثل اي مرض

Farbash @falarbash

اليوم مسيرة تعبيرة راح يطلعون الشباب في سياراتهم بكل هدوء
واحترام بدون اي ازع��اج او كسر للقانون ميشون بالسيارات من
مجلس االمة الي قصر السيف ذهابا ً و إيابا ً للتعبير عن استيائهم و
احلاله السيئة اللي وصلوا لها.
عنوان احلملة .اخذوا مفاتيح محالتنا
اكثر من  ٢٠٠سيارة راح تشارك

� @alaabehbahaniسيد عالء البهبهاين

#صباح_اخلير يا #كويت استغرب من صمت احلكومه وعدم
التوضيح للشعب احلاله االقتصاديه الكارثيه التي متر بها البالد
بسبب #ك��ورون��ا وك�لام االمير ان املستقبل ورفاهيته لن يكون
كالسابق دول اخلليج تعاني من تراكم دي��ون 100مليار $ومن
عجوزات بامليزانيات 180مليار $وانكماش اقتصادي % 3.7

 @Q1Q2Q3Q4Q5Hmالفيل�سوف

اذا مت التضحية بالشيتان
فهذا مؤشر خطير
سمو الرئيس سقوط الشيتان هو سقوطك
والباقي إنت تعرفة
#نؤطه

@Alwasatkuwait
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