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الثالثاء

واحد أبواللطف

أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

«الصحة العاملية»: «كورونا» 
اليزال يتسارع.. والوباء 

التالي في أي وقت.

البدء بفحص الالعبني واألجهزة 
الفنية في ٥ احتادات ضمن 

خطة عودة النشاط الرياضي.
ْرُمتْ العالم.. اثبتوا   َحيَّ

على رأي!
 عساها خير إن شاء اهللا.

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

البقاء هللا

فهد فهد الناصر العتيق: ٨٢ عاما - ت: ٩٧١٩٩٩١١ - ٦٧٧٠٩٠٠٠ 
- شيع.

محمد سعد العجيلي العازمي: ٨٨ عاما - ت: ٥٥٥٥٧١٧٨ - شيع.

شهاب احمد محمد املانع: ٦٠ عاما - ت: ٩٩٠٢٧٠٧٨ - شيع.
سكينة حسني أحمدي زاده، أرملة عبدالرضا احمد عبدالعزيز 

النعمه: ٥٢ عاما - ت: ٩٩٥٩٥٤٤٧ - شيعت.
خديجة هاشم العوضي، زوجة محمود عبداهللا األنصاري: ٨٢ 

عاما - ت: ٦٦٦٦٢٠٠٨ - ٩٧٩٢٠٢٥٦ - شيعت.
عقيل ســقاف محمد الســقاف: ١٦ عاما - ت: ٩٩٧١٩٤٩٠ - 

٥٥٣٩٣٦٩٦ - ٩٩٧١٧٠٠٦ - شيع.
إسماعيل يوسف صالح العيدان: ٨١ عاما - ت: ٩٩١١٣٥٥٢ - شيع.

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات

«في البداية أرادوا سحب أسلحتنا، واآلن 
يريدون إلغاء شرطتنا»

٭ الرئيس ترامب منتقدا حترك 
الدميوقراطي  أعضاء احلــزب 
الشرطة  لتعديل قوانني ولوائح 
األميركية، ويربطه بتحركهم سابقا 

لتقييد بيع األسلحة للجمهور.

«أخبرتكم بأنه يبالغ في حجم األشياء»
٭ ستورمي دانيالز حتصد أكثر 
من نصف مليون إعجاب على هذه 
تنتقد فيها صغر  التي  التغريدة 
أعداد من شــاركوا في احلملة 
للرئيــس األميركي  االنتخابية 

مؤخرا.

«كنا أعلى والية في اإلصابات، ثم أصبحنا 
أقل والية في اإلصابات»

أندرو كومو  ٭ حاكم نيويورك 
يؤكد ضرورة االلتزام بالتعليمات 

الصحية أثناء الفتح.

«يفضلون الموت معا على العيش منعزلين 
ومهانين»

٭ الطبيب األميركي فيفك مورثي 
املظاهرات  متحدثا عن استمرار 

األميركية رغم جائحة كورونا.

«حتى أوباما فشل في حماية السود»
السياسي  املفكر والناشــط  ٭ 
األميركي كورنيل ويســت (٦٦ 
سنة)، متحدثا عن استمرار التمييز 
العنصري في الواليات املتحدة.
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تابعونا وتواصلوا معنا

ابن الديرة الغالي.. صالح العجيري.. و١٠٠ عام من احلب
بكل خير».. سمعه أصحابه مرة يقول 
ألحد «ربعه».. اهللا يعميك! ففزعوا 
جميعا لهذه الكلمة اال انه اكمل وقال: 

«عن طريق السوء».
فالعم صالح العجيري الذي تنقل 
في وظائف كثيرة بدأها في الدوائر 
احلكومية واالعمال احلرة غير ان كل 
الوظائف لم تشغل عينيه ألن  هذه 
السماء»  عيونه كانت «مبحلقة في 
فاالفالك والنجوم واملجرات جتبره 
اال يستظل باالسقف، وهو اليزال 
الى يومنا هــذا جنما كويتيا تفخر 

به الديرة.
فعادة ما يحتفل محبو وأصدقاء 
العم صالــح العجيري بعيد ميالده 
الذي يقام كل سنة في ديوان املرحوم 
برجس البرجس في منطقة الشويخ 
الســكنية.. إال أن وباء كورونا منع 
محبيه االحتفال مبيالده، ففاضت 
عوضــا عن ذلك مواقــع التواصل 
االجتماعي برسائل التهنئة للعم صالح 
العجيري متمنيــة له دوام الصحة 

والعافية.
ففي عيده الـ ١٠٠، تتوجه «األنباء» 
لـ«بو محمــد» بكل احلب والتقدير 
والثناء لقامة كويتية كبيرة شكلت 

نبراسا ألجيال متعاقبة.

وتقل عفوا، فهو لن يقبّل يدك بل يقبّل 
يده هو نفسه، وإذا قال لك «ال صبحك 
اهللا» فال تفزع فهو سيثني ويقول «إال 
باخلير»، وكذلك فإنه اذا قال لك «اهللا 
ال يوفقك» فهو سيقول بعد ذلك «إال 

املناسبات واألعياد.
١٠٠ عام من حب احلياة والتودد 
للصغير قبــل الكبير، فإذا التقيته 
وأمسك بيدك وانحنى كأنه يريد ان 
يقبّل يدك، فال تفزع وتسحب يدك 

١٠٠ عــام و«بومحمد» موجود 
فــي كل منــزل ومع النــاس عبر 
تقومي العجيري الذي يعتبر التقومي 
الرسمي للبالد لدقته وصحة مضمونة 
السعيدة في  للبشريات  وكمصدر 

حتتفل الكويت هذه االيام بابن 
الديرة الغالي.. صالح العجيري الذي 
يبلغ هذه االيام املائة عام من احلب 
والذاكرة املتقدة والبديهة احلاضرة 

والعطاء للوطن.
١٠٠ عام والعجيري جنمنا املضيء 
في سماء علم الفلك، العالم الذي حاز 
التكرمي احمللي والعربي والعاملي لدوره 
في نشر الثقافة الفلكية، وكان من 
أوائل الكويتيني الذين ارتبط اسمهم 
بعلوم الفك ودوره البارز كأحد الرجال 
البارزين في منطقة اجلزيرة واخلليج 

العربي.
العجيري  ١٠٠ عام والعم صالح 
املرشــد وامللهم ألجيــال متعاقبة 
تزودت من معرفته وتبّحره الواسع 

في العلوم.
١٠٠ عام وابن الديرة الغالي يحمل 
في ذاكرته تاريخ الكويت بكل حقباته 
ومفاصله واحداثه ورغم انه دّونها في 
كتاب موسوعي، اال انه يستحضر اي 
حدث في الكويت من ذاكرته افضل 

مما يستحضره من الكتاب.
١٠٠ عام والعجيري مدرسة في 
حــب الكويت منذ شــظف العيش 
والصعاب حتى يومنا هذا، فالكويت 

هي الوطن واألرض واألم.

«زهرة النيل» جتفف 
أنهار العراق وتقتل أسماكه

البدعة ـ أ.ف.پ: للوهلة األولى ميكن للمرء أن يذهل 
بتلك الزهور األرجوانية وأوراقها اخلضراء الكبيرة الزاهية 
التي تطفو على سطح املياه، لكن بطول جذورها الغارقة 
عميقا في نهر الفرات، تهدد «زهرة النيل» العراق، ولقبه 

املعروف منذ القدم باسم «بالد الرافدين».
ومتتــص كل زهــرة يوميا ما بني أربعة إلى خمســة 
ليترات من املاء، وميكنها أن جتفف موارد املياه في واحد 

من الدول األكثر حرا في العالم.
وال توفر هذه الزهرة شــيئا، من أهوار املياه املدرجة 
علــى الئحة التراث العاملي لليونيســكو، إلى األســماك 
والصياديــن واملزارعني وحتى مياه الشــرب. وفي زمن 
وبــاء «كوفيدـ  ١٩»، واحلظــر التام في العراق، لم يتبق 

الكثير من األيدي العاملة حملاولة وقف انتشارها.

(أ.ف.پ) كل زهرة تستهلك ٥ ليترات مياه يوميا  

حتليل يكشف ڤيروس «كوفيد - ١٩» في اللعاب
الدوائــر الصحية  تعقــد 
آمــاال كبيــرة  البريطانيــة 
على اختبار جديد الكتشاف 
اإلصابــة بڤيــروس كورونا 
عن طريق حتليــل عينة من 
لعاب الشــخص. وذكر مقال 
فــي صحيفــة «ديلــي ميل» 
البريطانيــة انه يؤمــل لهذا 
االختبار أن يكون أكثر فاعلية 
وســهولة مــن االختبــارات 
احلالية التي تستخدم مسحة 
من البلعوم أو األنف، خصوصا 
أن هنالك شــكوكا حول دقة 

نتائجها. وتضيف الصحيفة 
أن التجارب ستشمل ١٤ ألف 
شخص بني مرضى وعاملني 
في مجــاالت مختلفــة وأنها 
ستستغرق أربعة أسابيع في 

مدينة ساوثهامبتون.
ميــزة هــذا االختبــار انه 
ال يحتــاج الــى مختــص أو 
ممرض إلجرائه وانه بإمكان 
أي شخص ان يرسل عينة من 
اللعاب الى املختبر وان يحصل 
على النتيجة خالل ٤٨ ساعة 
وهي املدة ذاتها التي تستغرقها 

نتائج حتليل املسحة األنفية.
أخــذ  عمليــة  وتســبب 
مسحة من البلعوم أو األنف 
أملــا وإزعاجا وهو ما يتفاداه 

االختبار اجلديد. 
وكان أول اختبــار مماثل 
للعــاب، قد صرحت به هيئة 
الدواء والغذاء األميركية في 
شــهر أبريل، لكــن االختبار 
البريطاني يتميز بقدرة أعلى 
على كشف وجود آثار جينية 
للڤيــروس في اللعــاب، مبا 
يعني انه ميكن اجراؤه على 

األشخاص الذين ال يظهرون 
أعراضا لإلصابة بالڤيروس.

ونقلــت الصحيفــة عن 
املسؤولني الصحيني أن أجهزة 
حتليل عينات اللعاب ستسلم 
أســبوعيا إلى املشاركني في 
التجــارب فــي بيوتهــم أو 
أماكن عملهم، وهو ما يضع 
مهمــة أداء االختبــار في يد 
النــاس العاديــني، مبا يقلل 
مــن الضغط علــى العاملني 
الصحيــني، ويقلــل أيضــا 

تعرضهم للعدوى.

هل تعني النتيجة السلبية 
عدم نقل عدوى «كورونا»؟

هل تعني النتيجة السلبية لفحص ڤيروس كورونا 
احلصول على صك براءة من الڤيروس؟

يبــدو أن هذا ما يعتقده معظمنــا، ولكن احلقيقة قد 
تكون خالف ذلك حسب ما يقوله اخلبراء. فاالختبار قد 
يغفل األعــداد القليلة ولكن املتزايدة من الڤيروس لدى 
الشــخص الذي لم تظهر عليــه األعراض بعد، ومع ذلك 

ميكنه ان ينشر العدوى من دون أن يعرف ذلك.
وكما تقول سارة غانك في مجلة «ذي أتالنتيك» فإن 
الذين اليزالون يجهلون انهم مصابون يلعبون دورا مهما 
في نشر عدوى «كوفيد-١٩». وتستشهد الكاتبة بدراسة 
صينيــة تظهر أن ٤٤٪ من حاالت نقل العدوى تأتي من 

حاالت ال تظهر عليها أي أعراض.
وبالرغم من عــدم وضوح درجة دقة االختبارات في 
اكتشاف حاالت ما قبل ظهور األعراض فإن توقيت إجرائها 
مهم. فحاملا يدخل الڤيروس الى اجلسم يقوم باختطاف 
خاليا لكي ينســخ نفســه وتبلغ عملية النسخ ذروتها 
وقــت بداية األعراض التي تســتغرق ما بني ٢-١٤ يوما 
و٥-٦ أيام في املتوســط. ولهذا السبب تقول الكاتبة ان 
السلطات الصحية تنصح باخلضوع لالختبار بعد نحو 
٤ أيــام من االحتكاك مبصدر للعــدوى. وتفيد البيانات 
املســجلة ان معدل النتائج السلبية الزائفة يكون ١٠٠٪ 
يــوم التعرض للعــدوى وينخفض الــى ٣٨٪ في اليوم 
اخلامس (عندما تبدأ األعراض بالظهور عادة) وإلى ٢٠٪ 
في اليوم الثامن. ولكن املشــكلة هي ان هذه البيانات ال 
تأخذ باالعتبار احلاالت التي ال تظهر فيها األعراض ورمبا 

لن تظهر أبدا ألسباب مختلفة.
هذه هي احلاالت التي تثير القلق والتي تدعو الى عدم 
اعتبار النتيجة السلبية شهادة خلو من الڤيروس، مما 

يعني ان احتياطات الوقاية ستبقى معنا لزمن طويل.

ممرضة أميركية تأخذ مسحة أنف في موقع للفحص مبدينة ميامي

ملشاهدة الڤيديو


