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ألقت السلطات الهندية ،أول أمس ،القبض على شاب
ميارس مهنة الطب منذ نحو  4سنوات ،على الرغم من
أنه لم يكمل دراسته االبتدائية.
وع��م��ل ف��ي��راج��ان��ده��ام تيجا ( 23ع��ام��اً) ف��ي 16
مستشفى خ��اص ،والتحق بالعديد من املعسكرات
الطبية ،وتطوع مع شرطة بنغالورو وعمل مع العمال
املهاجرين احملليني خالل وباء كورونا ،وكل ذلك مع
قليل من التدريب ودون أن يحصل على أي تعليم طبي.
ول��م تكتشف السلطات حقيقة تيجا ،إال بعد أن
اشتكته زوجته الثانية للشرطة ،على إثر تعرضها
ملضايقات نفسية وجسدية على يده ،وبعد قليل من
التحقيقات ،اكتشفت الشرطة سلسلة من األكاذيب
احمليطة بحياة تيجا ،مع العديد من الشهادات املزورة
واألسماء املستعارة.
ووصف ضابط كبير في شرطة راتشاكوندا تيجا
بأنه ذكي للغاية ،وحتى عندما مت القبض عليه في
بنغالورو بتهمة الغش وانتحال صفة ضابط في
مصلحة ال��س��ج��ون ،متكن م��ن احل��ف��اظ على هويته
كطبيب.
وف��ي ع��ام  ،2016بعد وق��ت قصير من ب��دء حياته
املهنية كطبيب ،ألقت شرطة بنغالورو القبض على
تيجا وهو ينتحل صفة ضابط من مصلحة السجون،
واستخدم حينها وثائق رسمية ل�لادع��اء بأنه ابن
أح��د كبار الضباط ،لكنه متكن من تبرئة نفسه في
هذه القضية ،ومنذ ذلك احل�ين ،عمل كطبيب في عدة
مستشفيات متخصصة رفيعة املستوى ،ولكن بسبب
امتالكه املهارات الطبية األساسية لم يشك أحد في
أم��ره .وكشفت التحقيقات أيضاً ،أن تيجا ه��رب من
منزل أسرته في عام  ،2005بعد أن تسرب من املدرسة،
وسافر إلى مدن كبيرة مختلفة مثل تيروباتي ،هوراه،
لكناو ،وعمل في بيع زجاجات املياه والوجبات اخلفيفة
في القطارات ،والتقى بالطبيب بوروشوتام ريدي الذي
أمن له املأوى والدعم املادي معتقدا أنه يتيم.
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في الصـميم

لقاح»سبوتنيك »V

أعلنت روسيا أمس األربعاء عن توقيعها
صفقة كبيرة بشأن تصدير لقاحها املضاد
لفيروس كورونا املستجد إلى الهند.
وأك���د ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ارات املباشرة
الروسي أنه أبرم عقدا ً مع شركة Dr. Reddy
الهندية العمالقة العاملة في مجال إنتاج
األدوية بشأن التعاون في إجراء االختبارات
السريرية للقاح الروسي ال��ذي يحمل اسم
«سبوتنيك  »Vفي الهند.
وبعد انتهاء االخ��ت��ب��ارات ،يقضي العقد
بتصدير  100مليون جرعة من اللقاح إلى
الهند ،وم��ن املتوقع أن تصل أول دفعة من

«سبوتنيك  »Vإل��ى ال��ب�لاد أواخ���ر العام
اجلاري.
وأش���ار رئ��ي��س ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ارات
املباشرة ،كيريل دميترييف ،إلى أن الهند تعد
من ال��دول األكثر تضررا بالفيروس التاجي
على مستوى العالم ،مبديا أمله في أن مينح
العقد املبرم ه��ذا البلد «آلية آمنة مت إثبات
فعاليتها علميا» في مكافحة الوباء.
من جانبه ،رح��ب املدير العام والرئيس
املشارك ملجلس إدارة  ،Dr. Reddyجي .في.
براساد ،بإجراء املرحلة الثالثة من اختبارات
اللقاح ال��روس��ي في الهند ،معرباً عن أمله

راكب في حافلة يستبدل الكمامة بـ»أفعى»!
صدم مجموعة من األشخاص كانوا على
منت حافلة في مدينة مانشستر البريطانية،
بعد أن تبني أن أحد الراكبني قرر استبدال
الكمامة التي من املفترض أن تغطي أنفه
وفمه لوقايته من اإلصابة بفيروس كورونا
املستجد ،واستخدام أفعى بدالً منها.
وانتشرت ص��ورة الراكب على وسائل
التواصل االجتماعي ،وهو يجلس على مقعد
في احلافلة ،بينما تلتف األفعى الضخمة
على رقبته ووجهه.وقالت امرأة كانت على
منت احلافلة ،إنها اعتقدت أن الرجل كان
يضع «قناعاً غريباً» ،قبل أن تالحظ رأس
األفعى وهي تتحرك ،مشيرة إلى أن معظم
الركاب لم يالحظوا وجودها.
ووفقا للقوانني في بريطانيا ،فإنه يجب
ارت���داء الكمامات أو غيرها م��ن األغطية
امل��ن��اس��ب��ة لتغطية األن���ف وال��ف��م ،منعا
لتفشي وباء كورونا .وقال متحدث باسم
هيئة امل��واص�لات ف��ي مانشستر« :تنص
ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب��وض��وح على

رئيس التحرير :عـدنان محمد الوزان

روسيا تستعد لبيع  100مليون جرعة
من لقاح «كورونا» إلى الهند

القبض على هندي انتحل
صفة طبيب  4سنوات ولم
يكمل الدراسة االبتدائية!
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رجل يلف ثعبانا ً على وجهه ورقبته بدالً من الكمامة

ضرورة ارتداء قناع ،وليس من الضروري
أن يكون قناعا جراحيا ،إذ بإمكان الركاب
صنع ق��ن��اع خ��اص بهم أو ارت����داء شيء
مناسب ،مثل وشاح».
وتابع« :في حني أن هناك درجة صغيرة

من التفسير ميكن تطبيقها على هذا ،فإننا ال
نعتقد أنها ميكن أن متتد لتصل إلى استخدام
جلد الثعبان ،خاصة عندما يكون ما زال
متصال بالثعبان نفسه!» ،وف��ق ما ذكرت
«سكاي نيوز».

في أن يساعد «سبوتنيك  »Vعلى محاربة
جائحة كورونا في البالد.
وأصبحت روسيا في أغسطس املاضي
أول دولة على مستوى العالم تسجل رسميا
لقاحا ضد فيروس كورونا املستجد وشرعت
في إنتاجه.
وك��ان ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ارات املباشرة
قد أب��رم منذ ذل��ك احل�ين عقودا ً على تصدير
اللقاح الروسي إلى كازاخستان واملكسيك
وال��ب��رازي��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ات��ف��اق شراكة
يقضي بإنتاج  300مليون جرعة من اللقاح
في الهند.

يبدو أن انتشار فيروس «كورونا» ،ومفاوضات السالم بني الكيان
الصهيوني و بعض دول اخلليج ،أبعدت األض��واء عن املأساة التي
يعاني منها الشعب السوري من اعتقال و قتل و اختفاء قسري و جميع
أنواع التعذيب..
لقد عانى الشعب السوري من تسلط هذا النظام الفاشي ،الذي قتل
اآلالف ومأل السجون بعشرات اآلالف من األبرياء ،دون رادع من الدول
العربية والدولية  ..أين جامعة الدول العربية عما يحدث في سورية؟ و
ملا ال ترسل قوات عربية إلنقاذ الشعب السوري من هذا السجن الكبير..
بالرغم من الوضع العاملي السيء و توقف احلياة ،إال أن النظام في
سورية مستمر في جرائمه دون رادع و العرب نيام ..املوقف العاملي
الصامت هو إلعطاء الكيان الصهيوني ،بعد جتريد النظام السوري من
أسلحته وإقامة نظام دميقراطي ،فرصة للتوسع في األراضي السورية..
ما أخبث اليهود و ما أغبانا !

إرسل كلمة «اشتراك»

أستراليا تشكو من عمليات
احتيال إلكترونية أبطالها
حيوانات أليفة

أص��درت الشرطة في والي��ة تاسمانيا األسترالية حتذيرا ً،
أمس ،بعد فقدان أكثر من  35ألف دوالر أسترالي حتى اآلن خالل
العام اجلاري بسبب عمليات احتيال من اخلارج عبر اإلنترنت.
وأفادت الشرطة في بيان بأن جائحة فيروس كورونا شهدت
وق��وع عدد كبير من األشخاص ضحايا لتلك العمليات ،حيث
يرسلون أمواال إلى كيانات وهمية مقابل شراء حيوانات أليفة.
وق��ال محقق الشرطة ،ب��ول تيرنر :ه��ذا ه��و ن��وع آخ��ر من
االحتيال حيث يستهدف اجلناة مشاعر ضحاياهم.
ويقوم منفذو عمليات االحتيال بإنشاء مواقع إلكترونية
وهمية أو إع�لان��ات على م��واق��ع إعالنية ووس��ائ��ل التواصل
االجتماعي يتظاهرون فيها بأنهم يبيعون سالالت كالب مرغوبة
وع��ادة ما يطلبون حتويالت مالية .وح��ذر تيرنر من أنه فور
وص��ول مبلغ اإلي��داع األول��ي ،يقوم احملتال باللجوء ملبررات
جديدة للمطالبة مبزيد من املال مثل تأجيل عملية النقل أو تكلفة
الشحن ،وفور الدفع يقوم بإغالق جميع االتصاالت.

Retweet
_ @fkalsabahفهد خالد ال�صباح
فلسطني دولة ذات سيادة عربية اسالمية شامخة ابية #التطبيع_
خيانة

 @rasheedalfaamر�شيد الفعم
بعطيكم العلم  ...الصحة وضعت خيار اعادة احلظر ( احلزئي او
الكلي ) اذا استمرت االمور ( سبهلله ) واالسبوع املقبل هو املقياس
 ...اللهم اني بلغت.

 @DrSajedد� .ساجد العبديل
نصيحة مخلصة (والله يشهد) من واقع ما يجري (وسيجري)
في التعليم احلكومي اليوم في عهد هذا الوزير وطاقمه! إن استطعت
(ماليا) أن (تهرب) بأطفالك إلى التعليم اخلاص فافعل ،فإن هذا أعظم
قرار تتخذه لصاحلهم!

 @ReemaAlawadhiرمي عبدالرحمن العو�ضي
ال تستهويني الكثرة ،فالكثرة قد تكون ثقيلة أو فارغة ،وال أميل إلى
املتاح والدارج لدى اجلميع ،أميل إلى القليل األصيل الصادق من عطايا
احلياة ،القليل من األشياء العميقة التى حتمل املعاني ،التي تغذي
الروح وتزين األيام...

� @sarahalnomasسا ّره فرحان النوم�س
طفل يحلم بقراءة كتاب ومينعه الفقر واألعمال الشاقة من الوقوف
حتت الشمس ..وآخر ميلك الوقت الكثير تعليم مجاني ووالدانِ يوفران
له متع احلياه ..و يفضل قضاء وقته في العب واللهو مع األصدقاء
املترفني مثله ..هل طلب العلم  ...رزق ونصيب أو حظ وفير؟

 @fahad713ف ـهــد �شحيتان املحي�ش
يجب إلغاء قانون غرامة لبس الكمام  5000دينار الغير قابلة
للتطبيق وإستبادلها ب  50دينار كويتي وطبقوها على الكل بدون اي
تهاون وبالنسبة للعاطفيني اللي بيقولون الوافد فقير مسكني ماعنده
يدفع نقول الفقير املسكني يلتزم بلبس الكمام واموره طيبه وإذا لم
يلتزم يدفع او على اول طيارة لبالده .

 @Hamed_Alaliحامد العلي
إسحك نتنياهو يا إسحك الكاتب “ اإلسرائيلي”اسحك بن نون:
اتفاقات التطبيع ال تغطي على فشل نتنياهو الذي دمر الدولة ووحدتها
وقوانينها وصحة مواطنيها وعليه أن يتحمل املسؤولية عن ذلك نقال
عن د .صالح النعامي

 @fahadlghofailiفهد الغفيلي
#الكويت جتدد موقفها الرافض للتطبيع مع إسرائيل حتية وألف
حتية
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