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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«الناس تتعامل مع لقاحات الواليات المتحدة 

بثقة أكبر من لقاحات الصين وروسيا».

ريتشارد هورتون، رئيس حترير 
مجلة النسيت الطبية، يؤكد وجود 
حتيزات سياسية فيما يخص إنتاج 

وتوزيع اللقاحات.

«ثمن أن أصبح أفضل مدرب في العالم هو أنني 
أصبحت أسوأ أب وزوج في العالم».

أبل فيريرا، مدرب نــادي بامليراز 
البرازيلي، يؤكد أن النجاح في العمل 
يأتي بثمن باهظ على احلياة العائلية.

«الفئة العمرية بين ٢٠ و٤٩ سنة مسؤولة عن 
٧٢٪ من عدوى كوفيد».

مجلة ساينس تنشــر دراسة عن 
مسؤولية الفئات العمرية عن العدوى، 
حيث لم تنتقل بسبب األطفال حتى 

٩ سنوات إال بنسبة ٥٪.

«ال فائدة من إعطاء اللقاح لدولة مع ترك دولة 
مجاورة دون لقاحات».

هيلني ريس، الباحثة الطبية بجنوب 
أفريقيا، تؤكد أن ترك دولة واحدة من 
دون لقاح قد يعيد موجات العدوى 

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

البقاء هللا

سهام ماجد جاسم بورسلي: زوجة خالد أحمد التومي: ٤٧ عاما 
ـ ٩٧٩٠٦٥٦٦ ـ شيعت.

سامية أحمد سليمان متولي: ٦٢ عاماـ  ت: ٦٦٦٦٧٩٩٥ـ  شيعت.
علم قمبر محمد جعفر: ٨٦ عاما ـ ت: ٦٦٦٩٧٥٧٥ ـ شيع.

مصطفى حســني علي احلداد: ٦٠ عامــا ـ ت: ٦٧٦٦٧٠١٥ ـ 
٦٦٦٢٦٦٤٦ ـ شيع.

دالل محمد علي العصفور: أرملة فرج خميس السعيد: ٨٣ عاما 
ـ ت: ٥٠٠٨٢٠٠٠ ـ ٦٦٨٨٨٧٠٣ ـ شيعت.

عبداهللا سعد علي العمير: ٨٦ عاما ـ ت: ٩٩٥٢١١٦٦ ـ شيع.
تقي عبداحلســني حجي علي: ٨٧ عامــا ـ ت: ٩٧٣٣٣٨٤٣ ـ 

٦٦٣٥٨٨٨٧ ـ شيع.
ســبيكة أحمد عبداهللا الفهد: ٨٣ عامــا ـ ت: ٦٦٦٦٢٩٢٩ ـ 

٩٩٠٢١٢٢٢ ـ شيعت.
نادية عبدالــرزاق إبراهيم العوضي: ٥٨ عاما ـ ت: ٥١١٣٣٦٠٠ ـ 

شيعت.
حسني حمدان حســني احلمدان: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٠٢٧٨١٤ ـ 

٦٦٤١٤٣٣٠ ـ الدفن صباح اليوم.

صادف أمس ذكرى اليوم 
العاملي ملكافحة السرطان.

«التجارة» حتدد أسعار استقدام 
العمالة املنزلية وتخفضها

إلى ٨٩٠ دينارًا.
  االنتصارات الطبية

   عاد يلتزمون املكاتب؟!هي املستقبل بإذن اهللا.

٤ أيام تفصل اإلمارات عن دخول التاريخ كخامس دولة تصل إلى املريخ
دبي - وام: أصبحت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة على 
بعــد ٤ أيام من كتابة اســمها 
بحروف من نور في سجالت 
البشــرية باعتبارها  تاريــخ 
خامس دولة في العالم تصل 

بنجاح إلى الكوكب املريخ.
وفــي حال جنــاح وصول 
اإلمــارات إلى كوكــب املريخ 
من احملاولــة األولــى، تكون 
الدولــة حققت إجنــازا عامليا 
يفوق نســبة جناح الوصول 
إلى مدار الكوكب األحمر والتي 

ال تتعدى تاريخيا ٥٠٪.
وتتجه أنظــار املاليني في 
العربــي  اإلمــارات والوطــن 
والعالم اإلســالمي واملجتمع 
العلمي حول العالم إلى «مسبار 
األمل» ضمن مشروع اإلمارات 
الستكشاف املريخ الذي تفصله 
٤ أيــام فقط عن الوصول إلى 
مــدار املريخ يــوم الثالثاء ٩ 
اجلــاري عنــد الســاعة ٧:٤٢ 
مساء بتوقيت اإلمارات، وذلك 
فــي أول مهمــة تقودها دولة 
عربية أو إسالمية الستكشاف 
الكواكب، وذلك وسط حالة من 
الترقب واالنتظار ملصير هذه 
املهمة التــي حتمل معها آمال 
وطموحات شــعوب أكثر من 
٥٦ دولة عربية وإسالمية في 
الوصول ألول مــرة إلى مدار 
الكوكــب األحمر. علمــا بأنه 
سيكون هناك بث حي حلدث 
وصول املســبار عند الساعة 
السابعة مساء تنقله محطات 
التلفزيون ومواقع اإلنترنت 
ومنصات التواصل االجتماعي.

حتديات املرحلة األخيرة
ومع اقتراب «مسبار األمل» 
الذي انطلقت رحلته الفضائية 
فــي ٢٠ يوليــو ٢٠٢٠، قاطعا 
حوالي ٤٩٣ مليون كيلو متر، 
إلــى محطته  مــن الوصــول 
النهائيــة حول مــدار املريخ، 
تواجــه الرحلة املريخية ذات 
املهمة العلمية غير املسبوقة 
عامليا أصعب مراحلها وأكثرها 
دقــة وتعقيدا، وهــي مرحلة 

الدخول إلى مدار املريخ.
وكان املســبار قــد أجنــز 
بنجاح، منذ انطالقه قبل نحو 
٧ أشهر من قاعدة تناغاشيما 
اليابانيــة على منت الصاروخ 
«إتش ٢ إيــه»، مرحلتني هما 
مرحلــة اإلطــالق، ومرحلــة 
العمليات املبكــرة، وهو اآلن 

رحلة املسبار «مرحلة الدخول 
إلى املريخ» في كون املســبار 
ســيعمل بشــكل ذاتــي ومن 
دون تدخــل بشــري، بخفض 
ســرعته البالغ متوسطها ١٢١ 
ألف كيلومتر في الساعة إلى 
١٨ ألف كيلومتر في الســاعة 
خالل ٢٧ دقيقة تكون خاللها 
االتصاالت منقطعة مع املسبار 
بشكل مؤقت. والتحدي األكبر 
فــي هــذه الدقائق هــو تأخر 
اتصــال املســبار مــع احملطة 
األرضيــة فــي اخلوانيج في 
دبي باملسبار خالل هذه الفترة 
احلرجة والتي تسمى «الـ ٢٧ 

بالكامــل، فإنه بعــد إجنازها 
االتصــال  وعــودة  بنجــاح 
باملسبار مجددا، فستتم إعادة 
فحص واختبار جميع األنظمة 
الفرعية للمســبار  واألجهزة 
قبــل االنتقال إلــى املرحلتني 
الالحقتني «االنتقال إلى املدار 
العلمي» ثم «املرحلة العلمية» 
التي ســيقوم خاللها املسبار 
عبــر أجهزتــه العلمية بجمع 
وإرسال البيانات حول الكوكب 
األحمر، ولكل من هذه املراحل 
طبيعتها اخلاصة وحتدياتها 
املتعددة  النوعية ومخاطرها 
التي تتطلب التعامل معها بكل 

دقة وكفاءة ومهارة من جانب 
فريق العمل.

إجناز تاريخي نوعي
الدولــة  وقالــت وزيــرة 
للتكنولوجيا املتقدمة ورئيسة 
مجلــس إدارة وكالة اإلمارات 
األميــري:  ســارة  للفضــاء 
«يعــد وصول مســبار األمل 
بنجاح إلى هــذه املرحلة من 
مهمته الفضائيــة التاريخية 
الستكشــاف املريــخ إجنــازا 
نوعيا لدولة اإلمارات، ومهما 
كانت نتيجة الدقائق احلرجة 
التي سيواجهها املسبار قبل 
دخوله إلى مدار االلتقاط حول 
املريخ، فنحن فخورون بفريق 
العمــل من الكــوادر الوطنية 
الشابة، ومبا أجنزته سواعد 
وعقول أبنــاء وبنات الوطن 
حتت مظلة مشروع اإلمارات 
الستكشاف املريخ»، مضيفة: 
«كلنا ثقة في أن مسبار األمل 
سيواصل مسيرته احلافلة من 
تخطــي الصعاب والتحديات 
وحتويل املستحيل إلى ممكن 
بفضل الدعــم الالمحدود من 
القيــادة الرشــيدة، وجهــود 
أبنــاء وبنات دولــة اإلمارات 
من الكوادر الوطنية الشــابة 
العاملة في املشروع، مبا يؤدي 
إلى تتويج هذه املهمة بالنجاح 

بإذن اهللا».

دقيقــة العميــاء»، حيــث ان 
املسبار يعالج كل حتدياته في 
هذه الفترة بطريقة ذاتية، وفي 
حال تعطل أكثر من اثنني من 
محركات الدفع العكسية «دلتا 
في» التي يستخدمها املسبار في 
عملية إبطاء سرعته، سيتسبب 
ذلك في أن يضيع املسبار في 
الفضــاء العميــق أو يتحطم، 
وفــي كلتا احلالتــني ال ميكن 

استرجاعه.
إعادة فحص األجهزة

ونظــرا ألن هــذه املرحلة 
تعد األخطر في مهمة املسبار 

ترقُّب عربي وعاملي ملسار أول مهمة الستكشاف الكواكب.. و«٢٧ دقيقة عمياء» حتدد مصير ٧ سنوات من مسيرة مسبار األمل نحو الكوكب األحمر

الدخول إلى مدار املريخ سيكون أصعب مراحل مهمة مسبار األملالعرب إلى املريخسارة األميري

على وشك إجناز املرحلة الثالثة 
وهي «املالحة في الفضاء» التي 
اســتغرقت أطول مدة زمنية، 
وجرت فيها بنجاح ٣ مناورات 
دقيقة لتوجيه املسبار ليكون 
في املسار األكثر دقة للوصول 
إلى وجهته، قبل أن تبدأ بعد ٤ 
أيام (٩ اجلاري) املرحلة الرابعة 
واألكثر صعوبة ودقة وخطورة 
وهي مرحلة الدخول إلى مدار 
املريخ، وتعقبها مرحلتان هما 
الدخــول إلى املدار العلمي ثم 

املرحلة العلمية.
وتكمــن صعوبــة ودقــة 
وخطورة املرحلة الرابعة من 

شرف: درسنا كل التحديات احملتملة للمهمة 
قال م.عمران شــرف مدير مشــروع اإلمارات الستكشــاف املريخ «مسبار األمل» إنه 
منذ بداية تصميم وتطوير مســبار األمل حصر فريق العمل التحديات واملخاطر التي 
رمبا تواجه املســبار أثناء رحلته إلى املريخ أو عند وصوله إلى مدار الكوكب األحمر، 
كما وضع الفريق ســيناريوهات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، ولكن هذا ال مينع 

إمكانية تعرض املسبار ألي ظروف طارئة قد تؤثر على جناح مهمته االستكشافية.
وأضاف ان اقتراب مسبار األمل من مدار املريخ بعد ٧ شهور من رحلته في الفضاء 
العميق، وقطع مســافة ٤٩٣ مليون كيلو متر، ليس نهاية الرحلة بل هو بداية ألخطر 
مراحل مهمة املســبار وأكثرها دقة، نظرا لكونها املرة األولى التي يتم فيها اســتخدام 
منظومة املسبار الذي مت تصنيعه بالكامل ولم يتم شراء أي جزء منه، ونحن واثقون 

بأن اجلهود الدؤوبة لفريق العمل على مدار ٧ سنوات ستكلل بالنجاح.
م.عمران شرف

التحدي األصعب أمام املسبار بهذه املرحلة هو إبطاء سرعته ذاتيًا من ١٢١ ألف كم في الساعة إلى ١٨ ألفًا

املسبار أجنز بنجاح مرحلتي اإلطالق والعمليات املبكرة ويوشك أن يكمل مرحلة املالحة في الفضاء قبل الدخول للمريخ

سارة األميري: واثقون بأن املسبار سيواصل مسيرته بتخطي التحديات وحتويل املستحيل إلى ممكن بفضل دعم القيادة

«v موسكو: مكونات لقاح «سبوتنيك
ليس بها شيء محّرم على املسلمني

جتربة مثيرة من «أكسفورد».. «كوكتيل لقاحات» لشخص واحد
لندنـ  أ.ف.پ: أعلنت جامعة أكسفورد 
أمس اخلميس عن إطالق دراسة ملعرفة إن 
كان املزج بني جرعتني من لقاحني مختلفني 
عند املريض نفسه، فعاال بغية حتصني 

السكان من ڤيروس كورونا املستجد.
وقال ماثيو سنايب الباحث في جامعة 
اكسفورد املكلف هذه التجربة في بيان «إذ 
أثبتنا إمكان املزج بني اللقاحات، سنحظى 

مبرونة أكبر في توزيعها». وستشــمل 
الدراسة التي قدمت على أنها األولى في 
العالم، ٨٢٠ متطوعا فوق سن اخلمسني 
وستعمل على اجلمع بني لقاحني يستخدمان 
راهنا على األراضي البريطانية وهما فايزر 
ـ بيونتيك وأســترازينيكا ـ أكسفورد. 
وستقيم أيضا مستوى احلماية على صعيد 
الفترة الفاصلة بني اجلرعتني مع اختبار 

مدة أربعة أسابيع القريبة من تلك املوصى 
بها أساسا و١٢ أسبوعا وهي مدة اعتمدتها 
الســلطات البريطانية لتطعيم أكبر عدد 
ممكن من األشخاص. وكانت اململكة املتحدة 
أول دولة غربية تبدأ التلقيح ومتكنت حتى 
اآلن من تطعيم أكثر من عشــرة ماليني 
شــخص وتهدف إلى حتصني ١٥ مليونا 

إضافيا بحلول فبراير.

موسكو - (أ.ش.أ): أكدت 
إدارة مســلمي روســيا أنهــا 
حصلــت مــن صانعــي لقاح 
الروسي على   «V سبوتنيك»
كل املعلومات حول مكوناته، 
مشــيرة إلــى أن هــذا اللقاح 
ال يضــم شــيئا محرمــا على 

املسلمني.
وقــال نائب رئيــس إدارة 
مسلمي روسيا، املفتي، إيلدار 
عــالء الدينــوف: «إنــه جــاء 
اجلــواب من صانعــي اللقاح 
أنه ال يتضمــن جيالتني حلم 
اخلنزير، كمــا ال توجد هناك 
مكونــات بشــرية (خطــوط 
خلوية). في اجلوهر وللوهلة 
األولى ميكننا القول إن اللقاح 
ال يضم شيئا محرما من حيث 
وجهة النظر اإلسالمية»، وفقا 

لقناة «روسيا اليوم».
انــه مت طــرح  وأضــاف 
أســئلة دقيقــة أخــرى أمام 
صانعي اللقاح بشأن تركيبه، 
مشيرا إلى أنه من املخطط أن 
جتري األسبوع املقبل جلسة 
مشتركة لعلماء الدين وممثلي 
التي تقوم  العلميــة  املعاهد 
بإنتــاج اللقاحــات. وتابــع: 
«سنقوم بإعداد فتوى دينية 

وشرعية بهذا الشأن».
وكان مسلمو روسيا عبروا 
في وقت ســابق عن شكوكهم 

اتفــاق مكونــات  مــن مــدى 
اللقاحات اجلديدة مع مطالب 
أنهم  الدين اإلسالمي، خاصة 

كانوا يتساءلون حول احتمال 
استخدام جيالتني حلم اخلنزير 

أثناء عملية إنتاج اللقاح.

طقس نهاية األسبوع دافئ 
بالنهار مع غبار وفرصة  لألمطار

توقعــت إدارة األرصاد 
اجلوية أن يشهد طقس البالد 
حالة من عدم االستقرار مع 
نشــاط للريــاح اجلنوبية 
الشــرقية مثيــرة للغبار، 
وتتكاثر السحب املنخفضة 
واملتوسطة تتخللها سحب 
ركامية مع فرصة لسقوط 
أمطار خفيفة إلى متوسطة 
الشدة تكون رعدية وغزيرة 
أحيانا على بعض املناطق 
بداية من منتصف ليل اليوم 
حتى الســاعات األولى من 

نهار األحد املقبل. وقال رئيس قسم التنبؤات البحرية باإلدارة 
ياسر البلوشي لـ «كونا»: إن الطقس نهار اليوم اجلمعة سيكون 
دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة 
إلى معتدلة تنشــط تدريجيا وتتراوح بني ١٢ و٤٥ كيلومترا 
في الساعة مثيرة للغبار ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة 
ما بني ٢٥ و٢٧ درجة مئوية، فيما سيكون الطقس ليال باردا 
نسبيا وغائما والرياح مثيرة للغبار مع فرصة لسقوط أمطار 
متفرقة تكون رعدية أحيانا في وقت الحق، ودرجة احلرارة 
الصغرى املتوقعة ما بني ١٤ و١٦ درجة مئوية.  وحول الطقس 
نهار غد السبت أوضح البلوشي أنه سيكون دافئا إلى معتدل 
وغائما والرياح شــمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تنشط أحيانا وتتراوح بني ١٢ و٤٥ كيلومترا في الساعة مثيرة 
للغبار، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة 
مع فرصة لســقوط حبات البرد أحيانا على بعض املناطق. 
وأشار البلوشي إلى أن طقس السبت ليال سيكون باردا نسبيا 
والرياح شــمالية غربية خفيفة إلى معتدلة الســرعة تنشط 
على فترات مع فرصة لسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

ياسر البلوشي

هزة أرضية بقوة ٣٫٠ درجات 
تضرب «املناقيش»

أعـلـنـــت الـشـبـكـــة 
الوطنية الكويتية لرصد 
الزالزل تســجيلها زلزاال 
أمــس اخلميس  صبــاح 
بقــوة ٣٫٠ درجــات على 
مقيــاس ريختــر جنوب 
غرب الكويت في منطقة 

املناقيش.
وقال مدير برنامج دعم 
القرار واملشرف  متخذي 
الوطنية  الشــبكة  علــى 
الزالزل  الكويتية لرصد 
في معهد الكويت لألبحاث 

العلميــة د.عبداهللا العنزي في بيان صحافي إن الزلزال 
وقع متام الســاعة ٩٫٢٧ صباحا بتوقيت الكويت وعلى 

عمق ١٤ كيلومترا بباطن األرض.

مركز الزلزال في جنوب غرب الكويت مبنطقة املناقيش

د. عبد اهللا العنزي

العملة املشّفرة «دوجكوين» 
تصعد بعد تغريدة إليلون ماسك

لندن - رويترز: صعدت عملة دوجكوين املشفرة بأكثر 
مــن ٥٠٪ أمس اخلميس بعدمــا أبدى املليارديــر األميركي 
إيلون ماســك على موقع «تويتر» دعمه لها بعد يومني من 
إعالنه أنه سيبتعد عن موقع التواصل االجتماعي «لبرهة». 
وقفــزت دوجكوين إلــى ٠٫٠٥٧٩٨ دوالر وفقا لبيانات على 
موقع كوينديسك لسالسل الكتل والعمالت املشفرة. وأدت 
تغريدات ماسك، بشأن بعض الشركات والعمالت الرقمية، 

إلى ارتفاع أسعارها في األسابيع املاضية.


