
بريطانيا ملواطنيها: ڤيتامني «د» يواجه «كورونا»
ذكرت صحيفة «الغارديان» ان الســلطات الصحية في بريطانيا حتولت 
أخيــرا إلى تشــجيع املواطنني على أخذ متممــات ڤيتامني «د» بدال من مجرد 
نصحهم بتناوله للوقاية من األعراض القاتلة لڤيروس كورونا. ويأتي هذا 

التحــول بالرغم من ان هذه الســلطات تؤكــد ان العالقة بني الڤيتامني 
وكوفيد-١٩ التزال قيد الدراسة على الرغم من االبحاث الكثيرة التي 

تظهر ان انخفاض مســتوى ڤيتامني «د» (أو ما يسمى بهورمون 
الشمس املشرقة) يزيد من خطورة الوفاة بالڤيروس.

ومــن هذه األبحاث بحث أجرته جامعة «كوين ماري» في 
لندن أخيرا، أكد ان اعطاء متممات الڤيتامني بشكل منتظم 

يوفر حماية كبيرة ضد أمراض اجلهاز التنفسي الذي يعد 
األكثر تأثرا بكوفيد-١٩.

ومع ذلك، فان السلطات الصحية البريطانية التزال 
تدعــو الى انتظار نتائج األبحاث التي جتريها قبل ان 
جتزم بوجود صلة بني الڤيتامني والوقاية من كوفيد-١٩.
ولكن هناك آراء أخــرى تدعو الى عدم انتظار تلك 

النتائــج خصوصا ان الڤيتامــني متوافر بتكلفة زهيدة 
ويعد مأمونا اذا ما أخذ مبقادير معينة. وهذا هو ما يراه 

البروفيسور املتقاعد جون رودز من جامعة ليڤربول الذي 
يقول: «حتى اذا كان هنالك دليل غير مباشر على ان عوز 

ڤيتامــني «د» يزيد من خطورة كوفيد-١٩ فإن جتاهله يعني 
القيام مبجازفة حمقاء وغير ضرورية». ويشــير البروفيسور 

رودز الــى انــه من الثابــت ان عوز ڤيتامني «د» شــائع في اململكة 
املتحدة خصوصا في هذا الوقت من العام وانه مرتبط بخلل في اجلهاز 

املناعي ميكن تصحيحه بتناول متممات الڤيتامني الرخيصة واملأمونة.
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«بلومبيرغ»: العالم لن يعود 
إلى طبيعته «ما قبل كورونا» 

إال بعد ٧ سنوات.

تفاعل شعبي ورسمي مع 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة املتضررين
من قرارات اإلغالق.

  هذا على فرضية عدم
      ظهور مفاجآت جديدة!

   الناس تفلعت.. شوفولهم
     حل بسرعة.

 

أبعد من الكلمات
«سأدافع عن صناعة النفط والغاز ضد الرئيس»

غريغ أبوت، حاكم تكساس، يتعهد 
بحماية صناعة النفط والغاز األميركي 
الرئيس األميركي  ضد سياســات 

جو بايدن.

«تطعيم جماهيري في االستاد»

ببل ديبالسيو، حاكم نيويورك، يفتتح 
استاد فريق يانكيز من ٨ ص إلى ٨ 
مساء يوميا، لتطعيم ١٣ ألف نسمة 

أسبوعيا.

«محاكمة ترامب ضرورة لتطوير الديموقراطية 

ومنع تحصين المناصب»

ليزلــي فنغاموري، مديرة شــاتام 
هاوس، تؤكد أن محاكمة ترامب تعني 
عدم مترير حادثة اقتحام الكابيتول 

مرور الكرام.

«لم يتطرق للحديث عــن إيران أو الصراع 

العربي- اإلسرائيلي»

بيكي أندرسون، املذيعة بقناة «سي 
أن أن»، حتلل خطاب الرئيس بايدن 

عن سياسته اخلارجية.

«صممت القناع ليحميني من عيون البشر، 

قبل كوفيد»

ميرديث ماركس، املوديل األميركية، 
تؤكد أنها طلبت تصميم قناع لكامل 
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
رثاء

الوتر 
الغائب

َرّنا ُفُتونـــه  بِـــُكل  َوَتـــٌر 
َنا مـــا كان أعذبه لنـــا َحلْ

قد صارت الدنيا ُتصيُخ له
َرْداً الضحى وإذا الدَجى َجنا

يا صاحب الفن اجلميل ويا
رب اللحوِن وصانع املْغَنى

يا من مألت نفوَسَنا طربًا
الهم واُحلزنا ا  َعنَّ َفأَزْحت 

َمَرحًا يا من مألت حياتنا 
ِعْشَنا ُكلنا  وعلى نشيدك 

قد ِصْغـــت أحلانًا ُمَجّنَحًة
مما يفيض على الدنا ُحسَنا

أَو َما رأْيَت الناَس ساهمًة
ُد املْعنى ُتصغـــي إليك ُتَردِّ

َنَظرت إلْيِهُم  وْلئن نظرت 
عينـــاَك َثمَّ أبـــًا َلُهْم وابنا

َحفت بك اآلمـــال يجمعها
عشُق الفنون وُدرها األسنى

إن قيل َمْن َمَلَك القلوَب ومن
ـــب فنونه رهنا ِصْرَنا ِحلُ

قلنا الذي قد كان ســـؤَلُكُم
مـــن دون تأخير هو البنا

< < <
يا من عزمت على الرحيل أال

إن الرحيـــل َعذاُبنا األدنى
قد كنَت فينا ما لقيت سوى

ُودٍّ وكـــم كنـــا بـــه ُبْحَنا
ِجُبُه ال ْحتَسِب األسفار َحتْ

أو أننـــا عـــن حقـــه ُتهنا
فاذكر رفاقك يا سعيد فما

أحلى العالئق بالهوى ُتْبَنى
واذكـــر زمانًا كان يجمُعنا

فنعيش فيه كيفما شـــئنا
أسعيد إن جار الزمان ولم

الذي ترجو به األمنا تلَق 
وبذلت جهـــداً لم َيِجْد أبداً

قلبـــًا ُيلبي أو َيِجـــْد ِذْهنا
ُهم ضيعوا تلك الوعود وأخلفوا

ُبعد املســـافة واملدى عنا
أنت األحق بها وإن أخطأتها

وُحرمَت أنت، لذلك سامحنا
ولسوف تبقى إذ ُحرمت َلنا

ِمنا وَتَظل رغم ُجُحوِدهْم 
ويظل في األذهان ذكُرك ما

دار النسيم وداعَب الُغْصَنا
الـــُود بـــاٍق والوفـــا َقَدٌر

لم يفلح الواشـــي مبا َظنا

ُنعي إلينا صباح يوم اجلمعة ٥ فبراير 
٢٠٢١م رجل من أولئك الرجال الذين أحتفظ 
لهم مبكانة خاصة في نفســي، إنه األستاذ 
املايسترو سعيد البنا الذي عاش في الكويت 
فترة طويلة من الزمن ثم اضطر للمغادرة، 
حيث اشتد به املرض في وطنه مصر، مما 

أدى إلى وفاته مأسوفا عليه.
ولقد قام خالل وجوده بيننا بأعمال كثيرة 
في مجال تخصصه، فدّرس وأشرف واشترك 
فــي األعمال الفنية الوطنية، وأمضى وقتا 
كبيرا وهو يؤدي كل ما اشــتهر به من فن 
راق، بنــاه على ما تعلمه في بداية حياته، 
ثم ما أتقنه من فنون املوسيقى الكويتية.

لقد حاولت قدر املســتطاع أن يأخذ هذا 
الرجــل املخلص للوطن حقــه من التقدير 
والرعاية في سنواته األخيرة، دون جدوى.

وهــذه القصيدة قلتها فــي يوم وداعه، 
وهــي تعبر تعبيراً كامــًال عن كل ما حدث 
منه وله، كما تعبر عن اعتزازي الشخصي 
بــه وتقديــري اخلاص جلهــوده التي كان 
يؤديها منذ أوائل ستينيات القرن املاضي. 

رحمه اهللا.

شعر: د.يعقوب يوسف الغنيم

نرجس علي هاشم محمد، أرملة حاجي محمد حاجي أشكناني: 
٨٥ عاما ـ ت: ٩٩٨٣٤٤٥١ ـ ٩٩٦٨٢٨٠١ ـ شيعت.

فتوح سهيل حسن الزنكي، أرملة صالح أحمد عطية األثري: 
٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٧٧٦٦٨ ـ ٩٩٤٨٩٤٨٣ ـ شيعت.

عبيد علي املسعود: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٧٥٩٩٥٩٢ـ  ٩٩٦٣٣٢٧١ 
ـ شيع.

 ٩١ أرملة مندني عيدان محمد:  ليلى إبراهيم حسن صادق، 
عاما ـ ت: ٩١١١٩١١٥ ـ شيعت.

عبداهللا عبدالكرمي عبداهللا الفوزان: ٧٥ عاماـ  ت: ٩٩٩٩٣٣٣٢ 
ـ ٩٩٦١٥٤٨٦ ـ شيع.

فرنسية تعزف على البيانو منذ ١٠٢ عام
باريــس ـ رويترز: تقول 
كوليت ماز إنها بدأت العزف 
على البيانو عندما كانت في 
الرابعة من عمرها لتجد في 
املوسيقى الدفء الغائب في 

تربيتها الصارمة.
 اليوم وبعد أن بلغت ١٠٦ 
أعوام، اليزال عزفها ينضح 
برقــة بالغــة وهــي جتلس 
على البيانو، وهو واحد من 
أربعة في شقتها في باريس، 
الرشيقة  وتالمس أصابعها 
املفاتيح وهــي تتمايل على 
أنغام شــومان وديبوســي 
وشــوبان. تقول ماز، وهي 
امرأة ضئيلة اجلسم مفعمة 
باحليويــة، لرويتــرز «إنه 
غذائي، غذاء للروح والقلب».

ولدت عام ١٩١٤ لعائلة من 
الطبقة املتوسطة، وتعلمت 
العــزف علــى يــد والدتهــا 
الصارمة بينمــا كان والدها 

يدير مصنعا لألسمدة.
ثــم تابعت الدراســة في 
معهد باري إيكــول نورمال 
دو موزيك في باريس، قبل أن 
تبدأ مشوارها الفني كعازفة 

مقطوعات لديبوسي ومؤلف 
موسيقي فرنسي كبير آخر 
هو إيريك ساتيه. يقول ابنها 
الوحيد فابريس ماز، املولود 
عــام ١٩٤٩، إن والدته كانت 
دوما مصدر إلهام لآلخرين، 
السيما خالل جائحة كورونا. 

ويضيف «تبث األمل في أنه 
ميكنك أن تكــون في صحة 
جيــدة في ســن ١٠٦ إذا كان 
الشــغف وتعتنــي  لديــك 
الدعابــة  بنفســك... وروح 
التي تتمتع بها وحبها للحياة 

واملرح يجعلك تبتسم».

سجلت ألبومها السادس في عمر الـ ١٠٦

(رويترز) كوليت ماز تعزف منذ عمر الرابعة 

في مــدارس املوســيقى في 
العاصمة الفرنسية.

وسجلت ماز للتو ألبومها 
السادس الذي يضم ثالثة من 
أعمال كلود ديبوســي، ومن 
املقرر إصــداره فــي أبريل. 
وفي العام املاضي ســجلت 

الراحل املايسترو سعيد البنا

املرزوق لـ «األنباء»: طقس اليوم ربيعي شبه مشمس

مع غيوم متناثرة.. وفرص األمطار تنعدم السبت املقبل

(قاسم باشا ـ ريليش كومار) اجلو املاطر أمس سببه رياح الكوس.. وتوقعات أن يشهد اليوم األحد غيوما متناثرة  

غدًا نهاية فترة برد البطني.. ودخول نوء سعد الذابح و«برد العقارب» ١٠ اجلاري
أكد اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املرزوق أن األمطار 
التي شــهدتها البــالد أمس 
سببها رياح الكوس، متوقعا 
أن يكون الطقس اليوم ربيعيا 
وشبه مشمس مع وجود قطع 
متناثرة من الغيوم، على أن 
تنعدم فرص سقوط األمطار 

السبت املقبل. 
وقال املرزوق في تصريح 
لـ«األنبــاء»: بدأنــا نخطــو 
اخلطــوة األولــى في دخول 
اجلــو الربيعي فــي املنطقة 
وذلك مع بداية شهر فبراير 
احلالي الذي عادة تكون فيه 
عودة جريان املاء في أغصان 
الشــجر، فغدا االثنني تكون 
نهاية فترة برد البطني وبرد 

ريــاح الكــوس التــي كانت 
سببا لســقوط زخات املطر 
املتفرقة التي هطلت مســاء 
أمــس ويتحول إلــى مرتفع 
جــوي تكون قوتــه (١٠١٠-

١٠١٥) مليبار، ونتيجة لهذا 
املرتفع اجلوي سيسبب نوعا 
من حالة االستقرار في حالة 
الطقس فتتحول الرياح من 
صباح اليوم إلى رياح شمالية 
غربية بني خفيفة ومعتدلة 
الســرعة تكون سرعتها بني 
(١٠-١٥) كــم/س جتعل من 
اجلو وكأنه جو ربيعي وشبه 
مشــمس مع وجــود بعض 
قطــع من الغيــوم املتناثرة 

في السماء. 
وتابــع املرزوق: ســوف 

تستمر هذه الرياح الشمالية 
اخلفيفة حتى يوم الســبت 
القادم حيث تتحول الرياح 
الــى رياح جنوبية شــرقية 
خفيفة السرعة تنعدم فيها 
فرصة سقوط األمطار. وفي 
يــوم األربعــاء ١٠ اجلــاري 
سوف يدخل نوء سعد الذابح 
والذي تدخل معه فترة «برد 
العقارب» التي تبدأ بفترة برد 
«عقرب السم» والتي مدتها ٩ 
أيام، حيث تعتبر هذه الفترة 
من الفتــرات الباردة وتنهي 
فترة برد عقرب السم في يوم 
٢٠٢١/٢/١٨ حيث تدخل بعدها 
فترة عقرب الدم التي هي أقل 
برودة من عقرب السم. واهللا 

تعالى أعلم.

عادل املرزوق

الشبط في هذه الفترة سوف 
مييل اجلو إلى الدفء وذلك 
نتيجــة لتحــول املنخفض 
اجلوي الذي كان متمركزا في 
املنطقة والذي سبب هبوب 

ملشاهدة الڤيديو


