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

البقاء هللا

هويه براك طرجم العازمي: ٧٥ عاماـ  ت: ٥٥٥٣٦٦٤٥ـ  شيعت.
درباس محمد عمر درباس العمر: ٤٧ عاما ـ ت: ٩٩٠٦٠٩٠٢ ـ 

٩٩٩٠١٧٧٧ ـ شيع.
علي مشعل حسني العدواني: ٣٤ عاما ـ ت: ٩٩٣٨١٧١١ ـ شيع.

حنان عبداهللا سالم صالح: ٥٤ عاماـ  ت: ٥٥٣٣١١٣٢ـ  ٥٥٩٢٣٨٩٧ 
ـ ٩٧٦٠٧٧٧٣ ـ شيعت.

لطيفة عبداهللا محمد القعــود، زوجة تركي علي التركي: ٧٧ 
عاما ـ ت: ٦٦٧٦٧٠١١ ـ ٩٩٣٨٩١٦٤ ـ ٩٩٥٦١٥٨٦ ـ شيعت.

فاطمة يعقوب يوسف رضي، زوجة سعد خلف سالم: ٦٥ عاما 
ـ ت: ٦٦٥١١٨٩٩ ـ ٦٦٤٤١٧٨٠ ـ ٩٦٩٧٩٦١٥ ـ شيعت.

فاطمة حسني حجي علي بوعباس، زوجة حبيب علي الصفار: 
٦٨ عاما ـ ت: ٥٥٢٨٧١٨٧ ـ ٩٩٧٥٦٦١٢ ـ شيعت.

صفية حسني زينل، أرملة غلوم حسني خاجه: ٨٠ عاما ـ ت: 
٩٩٠٥٣٠٥٣ ـ ٩٩٨٨٠٦٩٢ ـ شيعت.

فائقة محمد عبداهللا علي، زوجة إبراهيم محمد بهمن: ٦٩ عاما 
ـ ت: ٩٩٠٧٣٣٧٨ ـ ٩٩٦٠٧٥٧٦ ـ شيعت.
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أبعد من الكلمات
«مشكالت كورونا والعنصرية وعنف الشرطة 

صارت أسوأ نتيجة رئاسة ترامب»

املرشح للرئاسة األميركية جو بايدن 
منتقدا إدارة الرئيس ترامب.

«سبب أزمة أميركا مع كورونا هو تكميم 
أفواه العلماء»

البيت  املستثمر بيل غيتس يتهم 
األبيــض بتكميم أفــواه العلماء 
األميركيني مما أثر سلبا على إدارة 

األزمة.

«بعض ما ينشــر ليس صحافة بل تحزب 
سياسي»

ســيدة أميــركا األولــى ميالنيا 
ترامب تتهم صحيفة «ذا اتالنتيك» 
مبعارضة سياسة زوجها الرئيس 

ترامب.

«سعيد لحضور تنصيب أول قاضية سوداء 
بأعلى محكمة في نيو جيرسي»

حاكم نيو جيرســي فيل مورفي 
يشــارك حلظة تنصيب قاضية 

أميركية سوداء، باحملكمة العليا.

«نعتذر لعمالئنا لتعذر وصول عدد اليوم»

صحيفة «ذا صن» تعلن تعذر الطباعة 
جراء قطع حركة «اكستنكشــن 

ربليون» الطرق أمام املطابع.
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تابعونا وتواصلوا معنا

21األمنية 11آراء

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

االحد
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واحد أبواللطف

وكاالت: إصابات «كورونا» 
تتجاوز ٢٦ مليونًا حول العالم.

فريق «بصمة كويتي» وّزع ٦ آالف 
وجبة على عمال النظافة.

     والعالم اليزال مشغوًال      قواكم اهللا.
          بالصراعات!

لقاح «كورونا» الروسي يظهر استجابة مناعية.. وبدء استخدامه في نوفمبر
بالده ستبدأ باستخدام اللقاح 
بدءا من نوفمبر أو ديسمبر مع 
التركيز على الفئات املعرضة 

للخطر.
وقال بريندن وين، أستاذ 
في أمــراض امليكروبات في 
املناطق  كلية «الصحة وطب 
االســتوائية» في لندن، في 
حديــث لوكالــة رويترز إن 
التقرير يوضع في خانة «جيد 

جدا حتى اآلن».
وفقــا ملنظمــة الصحة 
العاملية، العمل جار على تطوير 
١٧٦ لقاحا محتمال في جميع 
أنحاء العالم. ويجري اخبتار 
٣٤ من بينها على األشخاص 
مــع تقدم ثمانيــة منها إلى 

املرحلة الثالثة.

وطويلة األمد، تتضمن املزيد 
املراقبة إلثبات ســالمة  من 
املدى  اللقــاح على  وفاعلية 
الطويــل للوقاية من عدوى 

كوفيد-١٩».
وذكــرت الصحيفــة أن 
املرحلة الثالثة من االختبارات 
ستشمل ٤٠ ألف متطوع من 
«مختلــف الفئــات العمرية 
والفئــات املهــددة مبخاطر 

(صحية)».
ويستخدم اللقاح الروسي 
سالالت معدلة من الڤيروس 
الذي يســبب عادة  الغدي، 
نزالت البرد املألوفة، لتحفيز 

استجابة املناعة.
وقــال وزيــر الصحة 
الروسي ميخائيل موراشكو إن 

آالم الرأس وألم أملفاصل أبرز 
اآلثــار اجلانبية التي ظهرت 

لدى املشاركني.
وذكــر التقرير أن هناك 
«حاجة إلى جتارب واســعة 

أسابيع.
وخضع املشــاركون إلى 
املراقبــة خــالل ٤٢ يوما، 
وطوروا جميعا أجساما مضادة 
خالل ثالثة أسابيع، فيما كانت 

على االنتقادات.
وأبــدى بعــض اخلبراء 
الغربيني قلقهم من سرعة عمل 
الروس، ورجحوا أن الباحثني 
اختصروا الطريق أثناء عملهم.
وقــال الرئيس فالدميير 
بوتني الشهر املاضي إن «اللقاح 
جتاوز جميع التجارب املطلوبة 
وانه أعطاه لواحدة من بناته».

وحتدثت صحيفة النسيت 
عن حــدوث جتربتني للقاح 
يدعى «ســبوتنيك- في» ما 

بني شهري يونيو ويوليو. 
وشــارك في كل جتربة 
٣٨ متطوعا سليما، تتراوح 
أعمارهم بني ١٨ و٦٠ عاما. مت 
إعطاؤهــم جرعة من اللقاح، 
تبعها جرعة أخرى بعد ثالثة 

بي بي سي: نشر علماء 
روس التقرير األول بشــأن 
نتائج لقاح كورونا وقالوا إنه 
أظهر استجابة مناعية ملن حقن 
به. وجــاء في التقرير، الذي 
نشر في دورية النسيت الطبية 
أن كل شخص تناول اللقاح 
طور أجساما مضادة حملاربة 
الڤيروس دون التعرض ألي 

آثار جانبية خطيرة.
ومنحت روسيا الرخصة 
اللقاح محليا في  الستخدام 
شهر أغسطس لتكون الدولة 
األولى التي تقوم بهذه اخلطوة.

ويقول اخلبراء إن التجارب 
كانــت أصغر مــن أن تثبت 
فاعليتهــا وســالمتها. لكن 
موسكو أشادت بالنتائج ردا 

جميع املشاركني في التجارب طوروا أجساماً مضادة خالل ٣ أسابيع من احلصول عليه.. والتقرير األول بشأنه حظي بإشادة غربية

اللقاح الروسي يستخدم سالالت معدّلة من الڤيروس الغدي لتحفيز استجابة املناعة

اإلفراط في الترتيب مينح شعورًا باألمان
لالعــب  املتابعــون  كان 
التنس االسباني رافايل نادال 
يتندرون حول بعض حركاته 
في امللعب مثــل حرصه على 
وضع زجاجات املياه في نسق 
معــني وباجتاه واحــد وبدقة 
شــديدة. وفــي املاضــي كان 
االعتقاد الشائع هو انه يفعل 
ذلــك باختياره تفاديا لســوء 
الطالع أو العتبارات أخرى من 
هذا القبيل، ولكن اتضح الحقا 
ان هذه ليست سوى حركات 
قسرية ال ميلك السيطرة عليها 
وانها ليست طقوسا خرافية.

وبحسب علم النفس تنتمي 
هذه احلركات الــى ما يعرف 
بالوسواس القهري الذي يدفع 
صاحبــه الى تكــرار حركات 
معينة او ســلوك ما دون أي 
مبــرر أوتفســير ظاهر لذلك. 

صدر حديثا بعنوان «املربية» 
تنقل عن معلمة سابقة لألميرة 
إليزابيــث التي أصبحت فيما 
بعــد والتزال ملكة لبريطانيا 
زعمهــا ان األميــرة الصغيرة 

كانت حترص بدقة على وضع 
أقالمها على املنضدة في نسق 
معــني. وتضيف انهــا عندما 
سألت ابنة اخلمسة عشر عاما 
عن ســبب ذلك أجابتها: ألنه 
يشــعرني باألمان. ولكنها لم 
حتصل على جواب عن سؤالها 
التالــي: األمان مــن ماذا؟ ألن 
والدة اليزابيث دخلت الغرفة 
فــي تلــك اللحظة. وكشــفت 
املربيــة ان اليزابيــث الطفلة 
كانت حتــرص علــى ترتيب 
كتبها وحاجياتها بدقة مفرطة 
وأنها كانت تنهض من فراشها 
عدة مرات ليال لكي تتأكد من 
أن أحذيتها ومالبســها مرتبة 
بالشكل الذي تفضله. ولكنها لم 
تقلع عن تلك العادة اال بعد ان 
أخذت أختها األصغر مارغريت 
تقلد حركاتها بطريقة مضحكة.

لقطة الهتمام نادال بتعديل وضع زجاجات املياه عند كل استراحة

واحلقيقــة هــي ان الكثيريني 
لديهم هذا النوع من الوسواس 
بدرجــة أو بأخرى. وحســب 
موقــع «ميــل أوناليــن» فإن 
ويندي هولدن في كتابها الذي 

.. ومتويل بريطاني
حلل ألغاز ڤيروس «كورونا»

ذكــر موقــع «ميــل أوناليــن» أن علمــاء بريطانيني 
ســيحصلون على متويل بـ ٨٫٤ ماليني جنيه استرليني 
حملاولة البحث عن عدد من األجوبة امللحة حول ڤيروس 

«كوفيد ـ ١٩».
وقال املوقع ان املبلغ ســيتوزع على ثالث دراســات 
للتحــري عن االســتجابة املناعية لڤيروس «ســارس-
كوف-٢» املســبب لڤيروس «كوفيد ـ ١٩». وســتحاول 
األبحاث اإلجابة عن تساؤالت حول سبب إصابة البعض 
بعــدوى خفيفة وماذا يحدث ألعضاء اجلســم في األيام 
التي تسبق الوفاة بالڤيروس وما اذا كان الزكام العادي 

يوفر حماية ضد الوباء.
يقــول د.كريس ويتني مديــر املعهد الوطني ألبحاث 
الصحة «إن فهم بعض املسائل املهمة املتصلة بالفيروس 
أمر أساسي حلل بعض التساؤالت حوله مبا فيها ما إذا 
كان الذين تعافوا من املرض يكتسبون مناعة وما مدتها 

وملاذا تكون إصابة البعض شديدة؟».
وذكــر املوقع ان من األمور التي ســتجري دراســتها 
احلاالت الكثيرة لوفيات مرضى «كوفيدـ  ١٩» ليس بسبب 
الڤيروس لكن بســبب النوبات القلبية والفشل الرئوي 
ورد الفعــل املفــرط على الفيروس املتمثــل في مهاجمة 

اجلهاز املناعي لألنسجة السليمة في اجلسم.
وسيعتمد جزء رئيسي من األبحاث على دراسة املتوفني 
باملرض ألن الفحوص السريرية واختبارات الدم تعطي 
صــورة غير كاملة عن تأثير الڤيــروس، كما أن البحث 
سيشــمل دراســة األجســام املضادة ودورها في حتديد 
درجة حدة اإلصابة. ومعروف أن األجســام املضادة هي 
بروتينات ينتجها اجلهاز املناعي حملاربة العدوى وهي 
مصممة لكي تتذكر الفيروس إذا غزا اجلسم مرة أخرى.

٨٫٤ ماليني جنيه استرليني رصدت لإلجابة عن أسئلة «كورونا» امللحة

٦٥ مليون وجبة مدعومة 
للبريطانيني في أغسطس

مع انتهاء أجل خطة احلكومة البريطانية إلعادة تنشيط 
صناعــة الترفيه وأعمــال املطاعم في البالد، تســتطيع 
احلكومة أن تهنئ نفسها على النجاح الكبير الذي حققه 
مشروع «نصف احلساب عليك ونصفه علينا» الذي تناول 
البريطانيون مبوجبه ما بلغ مجموعه خالل شهر واحد 
نحو ٦٤ مليون وجبة وسط تهافت كبير على استغالل 
الســاعات األخيرة. وحســب صحيفة «ديلي ميل»، فإن 
وزير اخلزانة ريشــي ســوناك الذي طرح املشروع حث 
البريطانيني على االستمرار في ارتياد املطاعم حتى بعد 
توقف اخلطة التي حدد لها شــهر أغسطس والتي كانت 
تقضي بتحمل اخلزانة ٥٠٪ من قيمة الفاتورة لكل شخص 
وبحــد أقصى ١٠ جنيهات في املطاعم املشــاركة باخلطة 

وفي أيام محددة من األسبوع.
وفــي الوقــت ذاته أبــدت بعض املطاعم اســتعدادها 
لالســتمرار في تقدمي وجباتهــا بخصم ٥٠٪ بعد توقف 
الدعم احلكومي، في حني ارتفعت املطالبات بتمديد اخلطة 

في مراكز املدن األشد تأثرا بإجراءات اإلغالق.
التكلفة على اخلزانة البريطانية التي ســتكون نحو 
٦٥٠ مليون جنيه تبدو اســتثمارا في محله ألنه ســاهم 
في تنشــيط احلركة االقتصادية فــي البالد وأعاد الثقة 
إلــى مرتادي املطاعم مما سيشــجعهم على العودة إليها 

مرات عديدة.

احلد األقصى للخصم في احلملة ١٠ جنيهات استرلينية


