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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

عدنان خليل احلمر: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٤٠٣٣٣٧٠ ـ ٦٦٦٥٥٠٣٧ 
ـ ٥٠٢١٤٠٠٠ ـ شيع.

فاضل راشد سعيد العلي: ٦٠ عاماـ  ت: ٦٦٤٧٢٦٥٥ـ  ٩٩٨٣٥٩٤٣ 
ـ شيع.

سلمان طحيش صليفيح العازمي: ٧٩ عاماـ  ت: ٩٩٣٨٠٠٧٠ـ  شيع.
رجاء بشندي راشد، أرملة خالد ظاهر احجيفه: ٦٦ عاماـ  ت: 

٥٠٢٣١٣٣٣ ـ ٩٩٦٦٠٢٠٧ ـ شيعت.
ضيدان فالح صبحــان العجمي: ٨٤ عامــا ـ ت: ٥٥٥٥٥٧١٣ ـ 

٩٧٨٢٠٧٤٧ ـ شيع.
عيسى حســن إسماعيل ســويد: ٧٨ عاما ـ ت: ٩٩٠٣٢٢١٢ ـ 

٩٤٩٠٩٠٠٥ ـ شيع.
عباس علي عبداهللا حسني: ٦٦ عاما ـ ت: ٩٨٩٩٩٨٣٦ ـ شيع.
خلف منصور خلــف املنديل: ٤٠ عامــا ـ ت: ٩٩٦٨٨٠٨٩ ـ 

٦٦٠٥٠٦٦٠ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«بايدن يؤيد المتظاهرين والمشاغبين أكثر 

مما يؤيد الشرطة».

٭ الرئيس ترامب يتهم املرشح بايدن 
مبحاولة كسب أصوات اليساريني 

املتطرفني.

«أطالب ترامب برفض التظاهر المســلح 
لمؤيديه، وإال فهو غير صالح للرئاسة».

٭ املرشح الرئاسي جو بايدن منتقدا 
تأييد الرئيس ترامب للمتظاهرين 

املسلحني العنصريني.

«ترامب ال يدفع لي. فأنا لدي أموال أكثر منه»

٭ املغني األميركي كاني ويســت 
يرد على شائعات تقول بأن احلزب 
اجلمهوري يســتخدمه لتشتيت 

الشعب األميركي. 

«أكره تعبير: خسر معركته مع المرض. فهي 
مسألة جينية، وليست درامية».

٭ امللحن املوسيقي جيسي كيس 
ينادي باســتبعاد كلمات: املعركة 

والهزمية عند وصف األمراض.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

االربعاء
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واحد أبواللطف

«رويترز»: الدوالر ُيسجل 
أسوأ أداء في أغسطس منذ 

٥ سنوات.

فوز املهندسة جنان 
الشهاب بجائزتي أفضل 

املخترعات لعام ٢٠٢٠.

     لديهم احلل والربط!  كفو منها ألعلى.

16أمنية

15آراء

كيف تعالج سمكة الرجنة تصّلب الشرايني؟
تعطي سمكة الرجنة املتواضعة أمال جديدا للذين 
يعانون من تكلس الشرايني وتصلبها بعد أن أظهرت 
التجارب أن احلمض الدهني أوميغا-٣ الذي حتتوي 

عليه فعال جدا في عالج هذه احلالة.
وذكر موقع «ميل أونالين» أن دواء جديدا مستخرجا 
من فصيلة من الرجنة تعيش في مياه جنوب احمليط 
الهادئ ال يبطئ من عملية التصلب فحسب، بل يعمل 
على فتح الشرايني، مما يتيح تدفقا أفضل للدم فيها 
وينقذ بالتالي أرواح املاليني الذين يعانون من أمراض 
القلب والشرايني. ونقل املوقع عن د.كريغ غرانوفيتز من 
الشركة املصنعة للدواء أن أوميغا-٣ اجلديد يستخرج 
من فصيلة من الرجنة تعيش في مياه سواحل التشيلي 
واألرجنتني. ومع ان كبسوالت أوميغا-٣ متوافرة منذ 
زمن كمكمل غذائي ثبتــت فعاليته في إبطاء تكلس 
الشرايني، إال أن هذه املادة املستخرجة من تلك األسماك 

أظهرت فعالية كبيرة في إذابة التكلس. وأظهرت بيانات 
قدمت أخيــرا للجمعية األوروبية ألمراض القلب أن 
شرايني الذين مت اعطاؤهم كبسولتني يوميا من الدواء 
اجلديد أصبحت أكثر مرونة مبرور الوقت. وأوضحت 
الصور الشــعاعية لـ ٨٠ متطوعا مت إعطاؤهم الدواء 
انخفاضا بنسبة ١٧٪ في كميات التكلس املتحرك خالل 
فترة ١٨ شهرا. ويقول د.غرانوفيتز إن سبب اإلصابة 
باألزمات القلبية هو في األســاس مشكلة توقف في 
تدفق الدم في الشــرايني بسبب وجود قطعة كلسية 
سائبة. ومبعنى آخر يؤدي العقار اجلديد وظيفة تشبه 

ما يفعله السباك لفتح املجاري املغلقة.
ويقول املوقع ان الدواء ينتظر اآلن موافقة السلطات 
الصحية األوروبية لطرحه في األسواق بعد ان حصل 
في ديسمبر املاضي على موافقة إدارة الغذاء والدواء 

أسماك الرجنة غنية باحلمض الدهني أوميغا-٣األميركية.

وباء الكمامات املهملة يرافق جائحة «كورونا»
مع اســتمرار جائحة كورونا يواجه 
العالم جائحة أخرى متمثلة في الكمامات 
ذات االســتخدام الواحد والقفازات التي 
يخلفهــا النــاس وراءهم في الشــوارع 
واملجمعات التجارية وعلى الشواطئ. هذه 
الكمامات مصنوعة من مركبات بالستيكية 
غير قابلة للتحلل، ولذلك فهي تهدد البيئة 
البحريــة بشــكل خاص بســبب امكان 
انتقالها عبر السلسلة الغذائية والضرر 
الذي تلحقه بكائنات مثل الطيور البحرية 
املعرضة للتشابك مع األربطة املطاطية 
املستخدمة في الكمامات. وتقول صحيفة 
«ديلي ميل» ان علماء في «يونيفيرسيتي 
كوليج لندن» حسبوا انه لو استخدم كل 
بريطاني كماما وحيد االستعمال كل يوم 
ملدة عام فإن ذلك سيحدث ١٢٤ ألف طن 
من الفضالت تضاف الى ٥٧ ألف طن من 
العبوات البالستيكية التي ال ميكن اعادة 
تدويرها. وتقول التقديرات ان نحو ١٩٤ 
مليار كمام تستخدم في العالم شهريا.

لهذا السبب توصي منظمات البيئة 
باستخدام الكمامات املصنوعة من القماش 

والقابلة للغسيل واعادة االستعمال.
ومن الطبيعي ان تؤدي اجراءات رفع 
حظر التجول واالغالق الى زيادة في أعداد 

إنهاء اإلغالق سيزيد من كمية الكمامات املستخدمة

الذين يخرجون من منازلهم ويضعون 
الكمامات مما سيزيد من تفاقم املشكلة.

من ناحية أخرى، تخدم هذه الظاهرة 
قضية املعارضني الســتخدام الكمامات 
بدعــوى انهــا غيــر مفيدة فــي حاالت 
مراعــاة التباعــد االجتماعــي. ويقــول 

هــؤالء ان اســتخدام الكمامات مفيد في 
األماكــن املكتظــة وفــي التجمعات مثل 
املمرات املدرســية حيث يخرج التالميذ 
من صفوفهم ويصرخــون ويرتطمون 
ببعضهم بعضا األمر الذي يساعد على 

انتقال الڤيروس.


