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البقاء هللا

مساعد أحمد سيد هاشم الغربللي: ٩٠ عاماـ  ت: ٩٩٧٢٢٩٣٩ـ  ٩٩٧١٨٨٧٢ 
ـ ٩٩٠٥٤٨٩٤ ـ شيع.

سعيد عبدالعزيز أحمد إبراهيم املعود: ٧٠ عاماـ  ت: ٩٩٢٠٣٣٢٢ـ  شيع.
ضحية فالح احلبيني، أرملة مناور حمــود احلبيني: ٩٤ عاما ـ ت: 

٩٩٨٤١٠٥٢ ـ ٩٩٠٣٧٠٨٤ ـ شيعت.
ثامر منصور يعقوب صرخوه: ٤٢ عاماـ  ت: ٩٩٤٤٩٢٣٢ـ  ٥٦٥٤٧٨١١ـ  شيع.
عبداللطيف عبدالرحمن عبداهللا العماني: ٨٤ عاماـ  ت: ٦٦١١٠٢٩١ـ  شيع.
عفيفه عباس السيد يوسف، أرملة حمود يونس حمود املتروك: ٨٠ 

عاما ـ ت: ٩٩٧٤٥٥٤٧ ـ شيعت.
بدر عبداهللا سالم الشطي: ٥٨ عاما ـ ت: ٩٩٤٢٦٩٣٠ ـ شيع.

شــاكر إسماعيل علي دنبوه: ٦٤ عاماـ  ت: ٦٧٠٠٩٣٤٦ـ  ٩٩٥٠٩٠٣١ 
ـ شيع.

بنه صالح الصواغ: ٥٥ عاما ـ ت: ٥٠١٤١٤١١ ـ ٥٠٨٠٢٥٠٠ ـ شيعت.
عبدالعظيم عباس حسني العوض: ٧١ عاما ـ شيع.

منصور خليفة علي املجادي: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٦٦٨٠٠٩٨ ـ شيع.
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

وكاالت: دول جديدة تنضم إلى 
قائمة اإلجراءات املشددة 

بسبب «كورونا».

مؤشر «آراء»: ثقة املستهلكني 
بالكويت مستقرة رغم استمرار 

«كورونا».

  كل يوم حديث عن لقاح 
جديد.. ولم نعد نفهم شيئًا!

  اهللا يفكنا من شرها.

ترامب الرئيس األميركي األكثر لعبًا للغولف.. 
وإسكتلندا قد تكون مالذًا له إذا قرر الهجرة

ذكرت صحيفة «الغارديان» ان الرئيس األميركي دونالد 
ترامب حصل على موافقة مبدئية من السلطات املختصة 
في اسكتلندا على انشاء مضمار للعبة الغولف في منطقة 
أبردين. وأشارت الصحيفة الى تصريح حديث للرئيس 
االميركي قال فيه انه قد يغادر الواليات املتحدة نهائيا اذا 
ما فاز منافسه جو بايدن بالرئاسة، واضافت انه في هذه 
احلالة سيكون لدى ترامب مكان مثالي لتمضية سنوات 

عمره املتبقية في لعب الغولف.
ولكن دعاة حماية البيئة قد ينغصون على ترامب عيشه 
اذا ما قرر بالفعل االنتقال للســكن في اسكتلندا بسبب 
معارضتهم الشديدة للمشروع بدعوى انه ستكون له آثار 
كارثية على بيئة املنطقة التي تشتهر بكثبانها الرملية غير 
املألوفة في أوروبا. وتقول الصحيفة ان مضمار الغولف 
اجلديد سيحمل اسم «مضمار ماكلويد» نسبة الى كنية 

والدة ترامب التي ولدت ونشــأت في اسكتلندا قبل ان 
تهاجر الى الواليات املتحدة.

وسيكون املضمار املعتزم إنشاؤه ثاني مضمار ميلكه 
ترامب في اسكتلندا بعد مضمار «ترامب» الذي كان قد تعهد 
بأنه ســيحدث ٦٠٠٠ فرصة عمل وسيشتمل على فندق 
خمس جنوم يضم ٤٥٠ غرفة ومتاجر ومجمعا رياضيا 
وشققا ســكنية ومضماري غولف وبيوتا سكنية، ولكن 
الصحيفة تقول انه لم ينشئ حتى اآلن إال مضمار غولف 
واحدا يعمل سبعة أشهر في السنة مع مطعم ومتجر، كما 

انه حول قصرا زراعيا صغيرا الى فندق بـ ١٦ غرفة.
ونقلت الصحيفة عن موقع انترنت متخصص مبتابعة 
أنشطة ترامب الرياضية انه لعب جوالت غولف أكثر من 
أي رئيــس أميركي، وانه زار نوادي الغولف التي ميلكها 

الرئيس ترامب في إسكتلندا عام ٢٨٠٢٠١٠ مرة خالل رئاسته ولعب في ١٤٠ مناسبة.

حتذير جديد خطير من األسطح امللوثة بـ «كورونا»
بعــد أن كان باحثــون قــد أكــدوا أن 
«كوفيد ـ ١٩» يزول عن األسطح بسرعة 
وخالل ســاعات فقط، عــاد باحثون من 
أســتراليا للقول إن الڤيــروس ميكن أن 
يعيش على األسطح الزجاجية واملوبايالت 
والستانليس ستيل وأوراق العملة مدة 

تصل الى ٢٨ يوما.
وذكــر موقــع «ســتريتس تاميــز»، 
أن الدراســة أجريــت من قبــل «منظمة 
الكومنولث للعلوم واألبحاث الصناعية» 
في أستراليا وأظهرت أن ڤيروس «كوفيدـ  
١٩» يعيش مدة أطول من املدة التي يعيشها 
ڤيروس اإلنفلونزا. ومتيزت الدراسة بأنها 

أجريت في ظروف مميزة جدا.
ووجد الباحثون أنه في درجة حرارة 
٢٠ مئوية ظل ڤيروس «كوفيدـ  ١٩» معديا 
ملدة ٢٨ يوما على الســطوح امللساء مثل 
النقدية والكروت البالستيكية  العمالت 
وشاشــات املوبايل، في حني أن ڤيروس 

االنفلونزا (أ) ظل معديا ملدة ١٧ يوما.
ونقــل املوقع عن البروفيســور بول 
ديغارد من جامعــة ادنبره قوله إنه من 

التي تكون قد سقطت حديثا على األسطح.
وتؤكد هذه النتائج على ضرورة غسل 
األيدي وتعقيم األسطح بانتظام خصوصا 
األسطح الزجاجية مثل تلك املوجودة في 
الهواتف النقالة وأزرار وأجهزة السحب 
اآللي، كما أنها تعيد التذكير بأن ڤيروس 

كورونا ال ينتقل عبر الهواء فقط.

املهم ان الباحثني قاموا بقياس درجة عدوى 
الڤيــروس، مضيفا أنه من املهم ايضا ان 
نتذكــر ان قدرة الڤيــروس على العدوى 
تضعف مبرور الوقت، وأوضح ان كمية 
الڤيروسات الفعالة تكون منخفضة جدا 
بعد ٢٨ يوما لذلك تقل قوة اصابة متلقيها 
بالعدوى مقارنــة بتأثير الكميات األكبر 

يجب تطهير أجهزة السحب اآللي بانتظام
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الهاتف احملمول يسّرع 
شيخوخة أعناق النساء

أكدت بعض الدراســات أن ٣٠٪ من النســاء يعانني من 
أعراض آالم العنق وشــيخوخته وتشــنجه بسبب طأطأة 
الرأس عند النظر الى شاشة الهاتف احملمول. وكما هو متوقع 
فإن وباء كورونا زاد من تفاقم هذه املشكلة، بسبب الزيادة 
في استخدام الهواتف احملمولة. اذ تقول ٤٢ ٪ من بني ٢٠٠٠ 
امرأة فوق ســن ٣٥، شملهن استطالع أجرته شركة إلنتاج 
مســتحضرات التجميل مؤخرا، إنهن في املتوسط ينظرن 

الى هواتفهن ١٣ مرة في الساعة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» ان نحو ثلثي هؤالء النساء 
لم يعــرن انتباها إلى اآلثار البعيدة األمد لهذه احلالة على 
مظهر أعناقهن اذ ان نســبة قليلــة منهن أعربن عن قلقهن 
من اآلثار اجلمالية لذلك على العنق، حيث من املعروف ان 

العنق كثيرا ما يعتبر مؤشرا على السن. 
وبالطبع فإن انتشار مكاملات الڤيديو ساعد على بروز هذه 
املشكلة، التي يبدو انها ال متتد الى استخدام الكمبيوتر الذي 
يسبب آالما في العنق والكتفني والظهر ولكنه ال يسبب الترهل 

الذي يسببه النظر الى األسفل كما في استخدام املوبايل.
وكان مــن الطبيعــي ان تتوافق نتائج االســتطالع مع 
مصالح الترويج للمستحضرات التي تدعي انها تخفف من 
مظاهر الشــيخوخة على العنــق، ألن الكرميات متثل املالذ 
الوحيــد إلخفاء هذه املظاهر في غياب أي أمل بالتقليل من 

استخدام الهاتف النقال.

بانكسي يتبنى رسم فتاة
الـ «هوال هوب» في نوتنغهام

لندن - أ.ف.پ: تبنى فنان الشارع البريطاني بانكسي 
السبت عبر شبكات التواصل االجتماعي رسما لفتاة صغيرة 
تلعب الـ«هوال هوب» بإطار دراجة هوائية، ظهر أخيرا على 

جدار محل لتصفيف الشعر في مدينة نوتنغهام.
ونشر بانكسي صورة للوحة اجلدارية في صفحته على 
شــبكة «إنســتغرام»، واضعا بذلك حدا للتكهنات في شأن 
صاحبها منذ ظهورهــا الثالثاء على جدار مبني باحلجارة 

احلمراء في هذه املدينة الواقعة في وسط إجنلترا.
وقالت مديرة محل تصفيف الشعر سوريندر كاور لوكالة 
«برس أسوسيشــن» البريطانية إن «كثرا يأتون» ملشاهدة 

هذا الرسم على جدارها.
وأضافــت «يــا لألســف، ال أملك هذا العقار، بل أشــغله 
باإليجار»، علما أن أعمال فنان الشارع الشهير تباع مباليني 

اجلنيهات االسترلينية في املزادات.

لوحة فتاة صغيرة تلعب الـ «هوال هوب» التي تبناها بانكسي

فرنسي «ظن نفسه ملكًا» 
فدخل قصر فرساي بالقوة

فرساي - أ.ف.پ: أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت 
رجال «يظن نفســه ملكا» بعدما دخل عنوة قصر فرســاي 

بالقرب من باريس.
وأوضــح مصدر في الشــرطة أن الرجــل البالغ ٣١ عاما 

وصل بسيارة أجرة ودخل حرم القصر.
وأضاف املصدر أن سائق السيارة نبه الشرطة إلى األمر 
قبيل العاشرة والنصف ليال (٢٠٫٣٠ ت غ) ووصف الرجل 

بأنه «يضع رداء ويظن نفسه ملكا».
والحظ رجال الشــرطة لدى وصولهم إلى املكان أن ثمة 
بابا زجاجيا مكسورا، قبل أن يعثروا على الرجل ويوقفوه.

وأكدت النيابة العامة في فرساي أن رجال تسلق حائط 
حرم القصر ثم دخله عنوة، من دون أن تعطي أي تفاصيل 

إضافية.

شباب لـ «األنباء»: قانون األحوال 
الشخصية فتح املجال

لـ «جتارة الطالق» وفّكك األسر

العجيان: يجب 
النظر في ظروف 

الزوجني وأال تكون 
األحكام على 

حساب الزوج

04محليات

احملامي مشاري العجيان

أبعد من الكلمات
«بايدن سيرفع ضرائبكم أربعة أضعاف»

الرئيس ترامب متحدثا إلى مؤيديه 
عن فرص فوز املرشح بايدن.

«لم أتحدث للرئيس ترامب منذ عام»

نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 
النواب األميركي تؤكد مقاطعتها 
الرئيس ترامب منذ سحبه القوات 

من سورية.

«أوالدي قرروا عدم زيارتي هذا العيد حرصا 

على صحتي»

د.أنطوني فاوتشي يؤكد أن أوالده 
قرروا عدم زيارته خوفا من عدوى 

كورونا عليه.

«ال تستهينوا بهذا الڤيروس القاتل»

املــدرب األوكرانــي، دمييتري 
ستوتزوك (٣٣ ســنة) على قناته 
عبر يوتيوب، محذرا من كورونا 

قبيل وفاته بسببه.


