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في «نيويورك» ..صالون حالقة للرجال
في الهواء الطلق!

اإلنسان قد ينقل عدوى
«كورونا» إلى القطط والكالب
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في الصـميم
هل ينتقل «كورونا» من اإلنسان إلى القطط

أكدت دراسة حديثة أن اإلنسان من املمكن أن ينقل
العدوى بفيروس كورونا املستجد للحيوانات املنزلية
مثل القطط والكالب.
وأج��رى باحثون إيطاليون ال��دراس��ة في شمال
إيطاليا ،خاصة في مقاطعة لومبارديا ،وشملت 540
كلبا و 277قطة كانت تعيش في منازل بها مصابون
ب��ك��ورون��ا أو مناطق ذات كثافة عالية م��ن ح��االت
اإلصابة.
وتبني من خ�لال ال��دراس��ة أن 4ر 3%من الكالب
و9ر 3%من القطط كوّنت أجساما مضادة للفيروس.
وذك��ر رئيس معهد “فريدريش لوفر” األملاني
لصحة احل��ي��وان ،ت��وم��اس ميتناليتر ،أن نتائج
الدراسة ليست مفاجئة ،وقال“ :إنها تؤكد ما نعرفه
بالفعل ..نفترض أن الفيروس ينتقل عادة من البشر
إلى احليوانات” ،مضيفا أن الدراسة تؤكد التقييم
احلالي للمعهد بأن الكالب أو القطط ال تلعب حتى اآلن
دورا في نشر فيروس كورونا املستجد ،موضحا أن
العامل املؤثر هو انتقال الفيروس من شخص آلخر.

غالبية الكويتيني معتادين على السفر في الصيف وجاءت
هذه اجلائحة وخلبطت خططهم في السياحة وأقعدتهم حبيسي
امل��ن��ازل ..مئات اآلالف من العوائل ميلكون بيوت وشقق في
اخلارج ،بقيت خاوية هذا العام دون استعمال ،فهل تبقى وقت
لالستمتاع بالسفر؟ السفر للسياحة ج��زء من حياة معظم
الكويتيني بسبب ح��رارة الصيف ويسر احل��ال حتى أصبح
السفر جزء من حياة املواطن ..حتما ً ستعود احلياة إلى طبيعتها
وسيعود االستمتاع بالسياحة والسفر..
نسأل الله أن يكون قريبا ً.

حالقة في الهواء الطلق

ب��دأ األش��خ��اص ف��ي “نيويورك” الذين
يتوقون إل��ى ق��ص شعرهم ب��رغ��م جائحة
كورونا العاملية االصطفاف في متنزه سنترال
ب���ارك أم���ام ح�لاق ي��ع��رض خ��دم��ات��ه وسط
اخلضرة.
وي���س���اع���د ه���ي���رم���ان ج��ي��م��س س��ك��ان
“نيويورك” على تهذيب ما تسبب فيه احلجر
الصحي من شعر أشعث بينما يرتدي هو
نفسه كمامة ،ويستعني مبقعد وحقيبة مليئة

مبعدات قص الشعر للقيام مبوظيفته.
ويقول إنه اضطر إلى االنتظار عشر دقائق
قبل أن يأتيه أول زبون عندما نصب معداته
في منتصف مايو املاضي.
واآلن صار عاديا ً رؤية طوابير طويلة من
األشخاص تنتظر ألن يقص جيمس شعرهم،
برغم أن مراكز تصفيف الشعر فتحت أبوابها
قبل عدة أسابيع.
ويقول احل�لاق إن األش��خ��اص يشعرون

«املشي» ساعة كل يوم قد يقي من املوت املبكر
توصلت دراس���ة حديثة إل��ى أن هناك
طريقة بسيطة لتعزيز متوسط العمر
املتوقع ،والتي تكمن في املشي ملدة ساعة
تقريبا ً كل يوم.
فقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن
مفتاح العيش لفترة أطول يكمن في اتباع
نظام غذائي صحي وم��ت��وازن ،باإلضافة
إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام،
حسب م��ا نشرت صحيفة “اكسبريس”
البريطانية وفق صحيفة الشرق األوسط.
ونقال عن الصحيفة ،فقد أش��ارت هيئة
اخلدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى
أن طريقة املشي توصف بـ”العالج املعجزة
ال��ذي كنا ننتظره جميعا” .حيث ميكن أن
يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام
الغذائي أو منط احلياة على جتنب املوت
املبكر بسبب األم��راض املختلفة ،ما يعزز
زيادة متوسطالعمر املتوقع.
وتكمن إح��دى أسهل ال��ط��رق وأفضلها
لتحسني الصحة العامة وتعزيز طول العمر
في املشي بسرعة كل يوم ،وفقا للهيئة.
وقال أندرو ميرل اختصاصي التغذية:
إنه على اجلميع التفكير في املشي بسرعة
مل��دة  60دقيقة ك��ل ي��وم ،م��ؤك��دا ً أن��ه ليس

املشي مفيد جلسم اإلنسان

ض��روري��اً استكمال ه��ذه ال��ص��ورة دفعة
واح��دة ،وميكن توزيع هذا التمرين طوال
اليوم ،جلعله أكثر راحة.
مضيفاً أنه يجب أيضاً اجلمع بني املشي
ومتارين القلب واألوعية الدموية األكثر
كثافة ،وكتب على مدونته :لقد وجدت أن
التمرين هو مُحسن قوي لألداء على أساس
يومي ،وأنا اآلن أعرف كيفية التمرين لزيادة

العمر الصحي .وتؤكد الدراسة أنه إذا لم
تكن لديك القدرة على ممارسة ساعة كاملة
من املشي كل يوم ،فهناك بدائل سهلة أيضا،
بينها  15دقيقة فقط من التمارين كل يوم
ميكن أن توفر لك بعض الفوائد .ومقابل كل
 15دقيقة إضافية من النشاط اليومي الذي
تقوم به كل ي��وم ،وينخفض خطر الوفاة
املبكرة بنحو .% 4

باألمان أكثر باملجيء إليه ،ألنهم يكونون
ف��ي مكان مفتوح ويتجدد ال��ه��واء بالطبع
باستمرار.
وال ميكن إنكار أيضا ً أن التغطية اإلعالمية
بشأن ما يقدمه جيمس من خدمات تساعده
أيضا ً.
وك��ان جيمس يعمل في صالون حالقة،
ويعرض خدماته في ظل جائحة كورونا في
املتنزه الشهير الواقع مبنهاتن نظير أي مبلغ.

إرسل كلمة «اشتراك»

أغنية  UNOلفرقة
موسيقية روسية حتصد
 138مليون مشاهدة
حطمت فرقة  Little Bigاملوسيقية الروسية رقماً
قياسيا ً ملسابقة “يوروفيجن” األوروبية على الرغم من إلغاء
املسابقة األخيرة في روتردام في مايو املاضي.
وذلك بعد أن حصدت أغنيتها  UNOوالفيلم املوسيقي
القصير املصور على أساسها ما يزيد عن  138مليون مشاهدة
على يوتيوب وتقدمت بذلك على أغنية “تو” للمغنية
اإلسرائيلية  ،نيتا ،والتي جنت على يوتيوب منذ مارس عام
 2018إلى حد اآلن  134.5مليون مشاهدة.
أعلن ذلك املوقع الرسمي ملسابقة “يوروفيجن” األوروبية
املوسيقية .ويرى املوقع أن األغنية الروسية ميكن أن جتني
بحلول نهاية العام اجلاري نحو  150مليون مشاهدة على
يوتيوب.
وأعاد املوقع إلى األذهان أن الفيلم املوسيقي املصور على
أساس أغنية  UNOأصبح أكثر مقاطع الفيديو املوسيقية
شعبية بني كل املشاركني في مسابقة “يوروفيجن” بعد أن
جنى  10ماليني مشاهدة بعد يومني من نشره على يوتيوب.
يذكر أن مسابقة “يوروفيجن  ”2020 -املوسيقية
األوروبية تأجلت إلى مايو عام  2021لتفشي وباء فيروس
كورونا في العالم وستقام في روتردام الهولندية.
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اطالب شخصيا ً بإحياء و تخليد ذكرى شهيدات وشهداء الغزو،
باطالق اسماءهم على شوارع أو مدارس الكويت  ...فهم من رفعوا
هامة هذا البلد وهم مصدر فخرنا  ..اعزّوا اسماءهم حتى ال ننسى
بطوالتهم العظيمة ونستمر في سرد تضحياتهم ألجيال قادمة
علم الكويت
#ذكرى_الغزو_العراقي #هدى_املدلج

 @Dr_Binessaد .داود بن عي�سى

سهامنا وسكاكينا حادة ومشهورة على إخواننا !!
عجبا ً ملن فقد وعيه بسبب جهله ومنهجه
فيحارب أخوته !!
هال تفرغت لتقومي نفسك من اعوجاج وفساد في صدرك !

 @DrFatemaAlazmiد.فــاطـمة اللمي ــع

وزارة التربية بني إشكاليات ضخمة حتتاج خلطط مبرونة عالية...
لكن لألسف ما نعايشه حالة من التخبط والفوضى في إدارة األزمة
والسؤال :ماهو نتاج العمل القيادي طول فترة التعطيل اخلمس أشهر
املاضية؟

 @alarbash1املحامي نا�رص الأرب�ش

القانون الكويتي نص على وجوب علم اجلاني بان االموال متحصلة
من جرمية (مما يلزم اثبات العلم وليس افتراضه)
القانون القطري نص على ان يعلم اجلاني او كان ينبغي ان يعلم او
لديه اشتباه بأن االموال متحصلة من جرمية
(يعني الفاشنستا الزم تثبت انها كانت غبية وم��ا فهمت انها
#غسل_األموال )

 @mubarak_almutawمبارك املطوع

منذ  30عاما مضت جاءت من الشمال فيروسات بشرية بأسلحتها
ودباباتها محاولة احتالل البالد وبالتضرع إلى الله أزيحت الغمة،
وفي هذه األيام العصيبة ينتاب املواطنون نفس الشعور بسبب تفشي
فيروس #كورونا لكن علينا أن نتذكر درس #الغزو ونلجأ ونتضرع
إلى الله ليزيح عنا هذا البالء

 @Fatimaalsalemد .فاطمة ال�سامل

علموا أبناءكم عن الغزو و بطوالت الشهداء و عن أبناء الكويت
املخلصني
علموهم معنى التضحية و االخ�لاص في حب الوطن  ..علموهم
أسماء الشهداء و االسرى..علموهم قصص املقاومة و ملحمة بيت
القرين و كيفان الصمود و و و
علموهم حب هذا الوطن وأن
ال وجود كالوطن وال وطن كالكويت

 @MajedaDrد/ماجده ال�صالح

الله يرحم الشهيد الشاعر الكويتي فايق عبداجلليل
وكل شهداء الكويت
دماؤكم كانت القربان لتحرير الكويت
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