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البقاء هللا

ليلى سالم عبداهللا، أرملة علي عبداهللا عبدالكرمي الفيلكاوي: 
٨٤ عاما ـ ت: ٦٦٢٤٢٢٤٠ ـ ٥١١٨٠٢١٥ ـ شيعت.

فاطمه ســالم ساملني، زوجة سالم سلطان املفتاح: ٦٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٦٦٦٥٣٧ ـ ٦٦٨٦٧٦٦٧ ـ ٩٦٩٤٧٤٧٥ ـ شيعت.

جناة عبدالستار الرومي، زوجة إبراهيم محمد بن ناصر: ٦٩ 
عاما ـ ت: ٩٧٢٠٢٠٦٢ ـ ٩٩١١١١٨٢ ـ شيعت.

حمدان سلمان سعران الدماج العازمي: ٦٧ عاماـ  ت: ٩٧٩٠٠٨٥٨ 
ـ ٩١١١٥١١٩ ـ شيع.

دليل خالد بداح العذاب، زوجة مبارك حسني أبوجما العجمي: 
٧٢ عاما ـ ت: ٦٥٦٩١١١١ ـ ٩٩٧٩٧٧٧٩ ـ شيعت.

ســلمى مطلق هذال الصــواغ، أرملــة عبدالهــادي حمود
الصواغ العازمي: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٩٨٦٩٠٧٠ ـ ٥٠٧٤٨٠٠٠ 

ـ شيعت.
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أرقام اجلريدة

أبعد من الكلمات
«أنتم محظوظون لكوني رئيسكم، فمع جو 

هايدن سينهار االقتصاد».

الرئيس ترامب يســخر من اسم 
بايدن بتســميته هايدن أي جو 

املختفي.

«يصعب دومًا هزيمة رئيس في السلطة».

املســتثمر األميركي أندرو يانغ، 
معترفا بصعوبة املهمة أمام املرشح 

جو بايدن.

«ثروة زوكربيرغ زادت مع كورونا، لذا يجب 
زيادة ضرائبه، ال انتظار أعماله الخيرية».

العمل روبــرت رايــخ، وزيــر 
األميركي األسبق، مطالبا بزيادة 

الضرائب.

«بدًال من توفير تأمينات صحية، اخترنا التسلح 
واإلعفاءات الضريبية».

النائبة األميركية إلهان عمر تنتقد 
النظام األميركي.
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تابعونا وتواصلوا معنا

10األمنية 13آراء

التزلج على الرمال يحرك 
السياحة الداخلية السعودية

«إيدج» النيويوركي يعيد 
استقبال الزوار قرب السحاب

أ.ف.پ: تستهوي رياضة التزلج على الرمال مزيدا من 
املواطنني واملقيمني في السعودية، الذين يتجهون نحو 
السياحة الداخلية مع استمرار إغالق احلدود في مسعى 

للحد من انتشار ڤيروس كورونا املستجد. 
وفي هذا اإلطار قال املواطن السعودي ناصر احلربي: 
بالنســبة لرياضة التزلــج على الرمال، جــرب كثر من 
أصدقائي هذه الهواية، وكان يدعون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي ملمارستها، ملا تتضمنه من اثارة، لم اكن اتخيل 
أن التجربة تكون مثيرة الى هذا احلد. هذه املرة االولى 
التي اجرب فيها هذه الرياضة، وهي جيدة خصوصا ان 

منطقتنا تشتهر بالرمال.

أ.ف.پ: أعاد مرصد «إيدج» املقام في الطابق املائة من 
إحدى ناطحات سحاب نيويورك استقبال الزوار، بعدما 
كان أغلــق أبوابــه عقب افتتاحه في مــارس املاضي مع 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد في الوالية األميركية.

وقد استأنف املرصد املقام في الطابق املائة من ناطحة 
سحاب في حي «هدسون ياردز» عمله مبنطقة مانهاتن بعد 
أكثر من ٥ أشهر من اإلغالق بسبب اإلجراءات االحترازية 
ملواجهة انتشار ڤيروس «كوفيد-١٩» في الواليات املتحدة، 

التي ضربها الڤيروس بقوة.

(أ.ف.پ) آسيوية تتزلج على الرمال في السعودية 

«سيلفي» وسط السحاب في مرصد «إيدج» (أ.ف.ب)

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

اجلمعة
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واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: ال لقاح مينع 
عدوى «كورونا» بعد.

«الصحة» تتجه لإلعالن عن نتائج 
عالج ڤيروس كورونا

من خالل بالزما الدم خالل أيام.

     مللنا من تصريحاتكم    إن شاء اهللا خير.
املتناقضة!

أطفال بريطانيا هم األقل سعادة في أوروبا
أظهر استطالع أجري في بريطانيا 
ان األطفال البريطانيني هم األقل رضا 

بني أقرانهم في أوروبا. 
ونقلت صحيفة «الغارديان» عن 
نتائــج االســتطالع ان أكثر من ثلث 
األطفال في سن اخلامسة عشرة سجلوا 
مســتويات منخفضة من الرضا عن 
حياتهم بحسب التقرير السنوي الذي 
تصدره جمعية األطفال البريطانية. 
وكانــت النتائج ســلبية أيضا فيما 
يتعلق برضاهم عن املدارس واالصدقاء 
مقارنة بأطفال بلدان أوروبية أخرى.
وارجــع التقرير أســباب ذلك الى 
عدد من العوامل منها الفقر والضغوط 
املدرسية التي جتعل من ٦٤٪ فقط من 
األطفال يشعرون بالرضا عن حياتهم 
وهو أدنى مستوى بني أطفال ٢٤ بلدا 
أوروبيا. ففي رومانيا جاءت نســبة 
الراضني عن حياتهم ٨٥٪ مقابل ٨٤٪ 
في فنلندا و٨٢٪ في اســبانيا و٨٠٪ 

في فرنسا.
وقال ريتشارد كريلني أحد واضعي 
التقريــر ان األطفــال فــي بريطانيا 
يتحدثــون كثيــرا عــن الضغــوط 

املفروضــة عليهم كــي يكون أداؤهم 
جيدا... انهم يتحدثون عن شعورهم 
بأن املجتمع يحكم عليهم سلبا اذا لم 

ينجحوا في املرة األولى.
وأشارت الصحيفة الى ان االستطالع 
أجري قبل انتشــار وباء كورونا مما 
يدعو لالعتقاد بأن األمور ساءت كثيرا 

بعد انتشاره. وكان استطالع جلمعية 
األطفال في يوليو املاضي قد وجد ان 
نحو ٢٠٪ من األطفال البريطانيني في 
سن ١٠-١٧ أفادوا عن عدم سعادتهم 
بحياتهم خالل االغالق مقارنة مبتوسط 
عدم ســعادة تراوح بــني ١٠و١٣٪ في 

السنوات اخلمس املاضية.

ما عالقة السلوك البشري بنشر احليوانات للڤيروسات؟
مــع أن الغموض اليــزال يكتنف أصــل ڤيروس 
كورونا، يعتقد معظم الباحثني انه بدأ في اخلفافيش 

قبل أن يقفز الى اإلنسان عن طريق حيوان آخر.
وحســب صحيفة «اندبندنت» فــإن أوبئة أخرى 
انتشــرت في العالم أخيرا مثل «ايبوال» و«سارس» 
وڤيروس «غــرب النيل» كان مصدرهــا احليوانات 
أيضا وان كان «كوفيد ـ ١٩» قد أظهر انه األكثر قدرة 

على العدوى.
ال أحــد يعتقــد أن القضاء علــى احليوانات التي 
تشــكل مصدرا للعدوى ســيضع حدا النتشار هذه 
الڤيروسات. وما يهم اخلبراء هو العوامل التي جتعل 
مــن هذه احليوانــات مصدرا للعدوى. وهنا تشــير 
أصابع االتهام ليس الى احليوانات بل الى الســلوك 

البشري في التعامل معها ومع بيئتها.
من هؤالء البروفيسورة سارة غيلبرت من جامعة 
أوكســفورد التي تقــود التجارب لصنــع لقاح ضد 

ڤيروس كورونا والتــي تقول الصحيفة انها تعتقد 
ان انتشــار هذه الڤيروســات احليوانية يرجع على 
األرجح الى أســلوب حياتنــا والذي ميكن تلخيصه 
بأنــه ازدياد الكثافة الســكانية والزيادة في الســفر 

جوا وازالة الغابات.
وتضيف البروفيسورة غيلبرت ان التهديد الذي 
تشــكله هذه األمراض لن ينكمش في املستقبل على 
األرجح مع انتشار العوملة. وتشير الى ان وباء بات 
مألوفا مثل االنفلونزا أدى خالل شتاء ٢٠١٨/٢٠١٧ الى 

وفاة ٨٠ ألف شخص في الواليات املتحدة وحدها.
املشــكلة هي انه ال ميكن القضاء على االنفلونزا 
بڤيروساتها املختلفة مثلما مت القضاء على اجلدري 
والى حد كبير على شلل األطفال واحلصبة وهذا يرجع 
الى ان مصدر هذه األوبئة ليس حيوانيا األمر الذي 
ال ينطبق على االنفلونزا التي تتواجد في الكثير من 

البروفيسورة سارة غيلبرتالطيور املهاجرة التي ال ميكن ابادتها.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«ذا روك» عن إصابته وعائلته 
بـ«كورونا»: صدمة قاسية 

والتحدي األكبر بحياتنا
بي بي سي: كشف املمثل 
الشــهير دوين جونســون، 
روك»  بـــ«ذا  املعــروف 
(الصخــرة)، عــن إصابتــه 
وعائلته بفيروس كورونا.

وأوضح املصارع السابق، 
الــذي أصبح املمثــل األعلى 
أجرا، أنه وزوجته وابنتيه 
أصيبوا بالعدوى بالرغم من 
انضباطهم والتزامهم بحماية 
صحتهم. وقال إن معرفتهم 
باإلصابة بعد الفحص كانت 
صدمة قاسية وانهم تعافوا 
ولم يعودوا يشكلون مصدرا 

لنقل العدوى.
وأوضح جونسون البالغ 
مــن العمــر ٤٨ عامــا، أنــه 
وزوجته البالغة اخلامســة 
والثالثني وطفلتيه جاسمني 
وتيانــا بعمــر ٤ ســنوات 
وسنتني قد التقطوا العدوى 
قبل أســبوعني ونصف من 
أصدقــاء مقربني للعائلة لم 
يكونوا يعلمون بإصابتهم.

وعلــق املمثــل قائال في 
ڤيديو نشر على إنستغرام 
«أســتطيع أن أخبركــم أن 
التجربــة كانــت حتديا هو 

األكبر في حياتنا».

وأضاف: «أن تأتي نتيجة 
فحصــك لكورونــا إيجابية 
مختلفة متامــا عن إصابات 
العمل القوية، أو إجبارك على 
إخالء املنزل أو حتى أن تكون 
مفلسا، وهي أوضاع مررت 

بها سابقا أكثر من مرة».
وقال إن أولويته األولى 
هي حمايــة عائلته، متابعا 
بالقول«نشــعر بالعرفــان 
ألننــا نــدرك أنــك ال تخرج 
دائما من هذه التجربة أقوى 
وفي صحــة أفضل». وتابع 
قائال «يذهلنــي أن البعض 
ومنهم سياسيون يستغلون 
لبس الكمامة كمظهر مرتبط 
بأجندة سياسية. األمر ليس 
البس  مرتبطا بالسياســة، 
الكمامــة، فهذا هو الســلوك 

الصائب».


