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ميني  مــعــمــر  وفــــاة 
35 امرأة! تزوج 

توفي املعمر اليمني حسن صالح 
ال��دج��رة عن عمر يناهز 120 عاماً، 
مخلفاً وراءه 300 من األبناء واألحفاد 
وأحفاد األحفاد، وبعد أن ت��زوج 35 

امرأة.
وذك���ر أح��د أح��ف��اده وي��دع��ى عبد 
الناصر لصحيفة »البيان« اإلماراتية، 
أن جده توفي في محافظة احملويت 
مديرية بني سعد، حيث تزوج طوال 
حياته 35 م��رة وخ��ل��ف م��ن األب��ن��اء 
واألحفاد وأحفاد األحفاد ما يزيد على 

300 فرد.
وي��ق��ول السكان إن ال��رج��ل ال��ذي 
ميتلك مساحة واسعة من األراض��ي 
كان مثار جدل الناس، بسبب كثرة 
زيجاته في منطقة بني األزرق، قبل أن 
يغادر احلياة بعد معاناة مع املرض، 
إذ كان مصلحاً اجتماعياً يحل قضايا 

السكان وخالفاتهم.

بالستيكية! جدران  عبر  والشراء  البيع  »ووهان«..  في 

بدأت إجراءات العزل العام تزول 
ببطء في مدينة ووه��ان الصينية، 
ب��ؤرة تفشي جائحة ك��ورون��ا، لكن 
ل��ي��س ب��ال��س��رع��ة ال��ك��اف��ي��ة لبعض 

السكان املتلهفني على العودة لشراء 
اللحوم واألطعمة الطازجة بأنفسهم 
ب��ع��د أس��اب��ي��ع اع��ت��م��دوا فيها على 

خدمات التوصيل للمنازل.

وم���ا زال����ت أح��ي��اء ف��ي امل��دي��ن��ة 
معزولة بجدران بالستيكية بارتفاع 
مترين أقيمت في بداية األزمة لفرض 
سياسة العزل والتباعد االجتماعي. 

وجعل ذلك السكان معتمدين بشكل 
كامل على ش��راء احتياجاتهم عبر 

اإلنترنت.
وفي أحد األحياء يتعامل الباعة 

واملشترون من فوق اجلدار.
وأم��ام اجل��دار البالستيكي وقف 
مشترون على كراسي إللقاء نظرة 
ع��ل��ى ال��ب��ض��ائ��ع امل��ع��روض��ة على 
اجلانب اآلخ��ر، وتعالت أصواتهم 
وه��م يسألون الباعة أسفل اجل��دار 
عن األسعار، وبعد ذلك استخدموا 
تطبيقات الدفع على أجهزة الهاتف 
احملمول بدال من املغامرة بالتعامل 
بالنقود.وُرفعت الفتات بيضاء على 
اجل��دار لتعريف املتسوقني مبا هو 

معروض للبيع على اجلانب اآلخر.
 وي����ع����رض أغ����ل����ب ال���ب���اع���ة 
اخلضروات واألرز والزيت واللحم، 
لكن أحدهم كان يعرض السلطعون 
)جراد البحر( الذي يعد من الوجبات 

الشهية لدى السكان.

 اك��ت��ش��ف خ���ب���راء روس ف���ي ش��رك��ة 
»ماغناريل أكوا« طريقة حملاربة البكتيريا 
والفطريات والفيروسات بفعالية منقطعة 

النظير.
وي��رى ه��ؤالء اخل��ب��راء )حسب روسيا 
اليوم( أن املياه املعاجلة بالبالزما الباردة 
ميكن أن ت��ك��ون س��الح��ا مميتا حتى ضد 
فيروس »السارس التاجي- 2«، املسبب 

لوباء »كوفيد – 19«.
ويوضح أصحاب االخ��ت��راع، أن األمر 

املهم في خضم تفشي العدوى بالفيروس 
التاجي، هو تطهير كل من الهواء واألسطح 

التي ميكن أن يستقر عليها الفيروس.
وي��ج��ري ال��ي��وم ق��ت��ل ال��ع��ام��ل الناقل 
ل��ل��ع��دوى، أي ال��ف��ي��روس ال��ت��اج��ي، بشكل 
رئيس من خالل خليط يعتمد على الكحول 
والكلور، إال أن��ه يتميز برائحته القوية 

وبتأثيره على الصحة والرفاهية.
أم��ا السائل ال��ذي ط��وره املتخصصون 
وأطلق عليه »ماغناريل«، فهو آمن متاما 

للجسم، وبواسطة مثل ه��ذه امل��ي��اه، يتم 
تدمير البروتينات، وبعد التجفيف ال يبقى 

شيء على السطح املعالج.
وتعمل ه��ذه التكنولوجيا على النحو 
التالي، ينتج املركب البالزما الباردة، وهو 
غاز من جسيمات مشحونة وغير مشحونة، 
وهي بدورها تدخل في املياه العادية. بعد 
ذل��ك، تفقد ال���ذرات بعض اإللكترونات، 
وبالنتيجة، ال تعود ق��ادرة على االرتباط 

بجزيء املاء.

تطوير املياه لتدمير »كورونا«

أشخاص يشترون سلعاً خلف اجلدار البالستيكي في أحد أسواق ووهان 

علماء أوروبيون يبتكرون 
مادة للتحقق من نتائج 

اختبارات »كورونا«
أعلنت املفوضية األوروب��ي��ة أم��س األرب��ع��اء أن علماء 
أوروبيني صمموا مادة جديدة ملراقبة نتائج فحص حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19( داخ��ل املختبرات 

لتجنب النتائج »السلبية الزائفة«.
وقالت املفوضية األوروبية في بيان: إن امل��ادة اجلديدة 
تعطي نتائج أدق في مراقبة تشخيص ح��االت اإلصابة 
بفيروس كورونا إذا كانت إيجابية.وأوضح البيان أن مادة 
املراقبة اجلديدة الختبارات فحص اإلصابة بكورونا تعمل 

بشكل صحيح داخل املختبرات.
وتساهم امل��ادة اجل��دي��دة في اتخاذ ال��ق��رار املناسب في 
تخفيف االج����راءات احلالية ملواجهة ك��ورون��ا وبخاصة 
االبتعاد االجتماعي.وقال البيان إنه توجد ثالثة آالف عينة 
من املادة اجلديدة جاهزة لالرسال إلى املختبرات في جميع 

أنحاء االحتاد األوروبي.

»بارقة أمل«.. هولندية عمرها 
100 سنة  تهزم »كورونا« جتاوز 

تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة عقب إصابتها 
بفيروس كورونا املستجد، وهي واقعة وصفها املستشفى 

بأنها »بارقة أمل«.
وُنقلت امل���رأة، التي لم ُيكشف النقاب عن اسمها، إلى 
مستشفى قرب روتردام قبل أسبوع ونصف وهي تعاني من 
صعوبات في التنفس وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس 

كورونا.
ووضعت العجوز في احلجر الصحي إلى أن تعافت حاليا 

لدرجة تسمح لها باخلروج من املستشفى.
وق��ال املستشفى على موقعه اإللكتروني إن العجوز 
املئوية، التي تعيش وحدها، ستقيم حاليا في دار لرعاية 

املسنني قبل أن تعود إلى منزلها.

خبراء روس يطورون مياهًا تدمر الفيروس 
التاجي املسبب لـ »كورونا«

9 من شعبان 1441 ه�/2 أبريل  2020 - السنة  الثالثة عشرةاخلمي�س

 في الصـميم
احلمدلله أن أع��داد املصابني إلى اليوم في ح��دود 300 
إصابة ونسبة من تشافوا نحو 25 باملئة وهي نسبة ممتازة 
على مستوى العالم وبفضل من الله لم تسجل حالة وفاة 
حتى اآلن وه��ذا أمر مفرح ودليل على رضى الله عن هذا 
الشعب الطيب والسباق إلى فعل اخلير، إضافة إلى االهتمام 
املتميز من قبل جميع أجهزة الدولة املعنية.. تعاون أهل 
الكويت وفزعة الشباب والشابات أظهر الوجه اجلميل 

ألبنائنا وساهم في محاصرة الوباء.. 
الله يحفظ ديرتنا و قيادتنا احلكيمة!

  

@Alwasatkuwait
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drhussainali_@ ح�صني علي املجادي

كورونا علمتنا أن ممكن أكثر االعمال املكتبية ممكن تصير ألكترونيا و 
عن بعد . كورنا بشرها داخلها خير .

Daif_kw@ �صيف اللـه الـمفرج

حان وق��ت: شرب امل��اء أثناء احلظر، نحن أقل نشاًطا وقد ال نشعر 
بالعطش. تأكد من تعيني تذكيرات منتظمة لضمان بقاء جسمك رطبًا

نصيحة: للحصول على نكهة ومغذيات إضافية، ميكنك إضافة شرائح 
خيار  أو ليمون  أو يوسفي  إلى مياه الشرب

Ahmad Alenezi @Urologist4U- د/ اأحمد العنزي

١ من بني ٤ أشخاص و ٤ بني ١٠ أشخاص  » ليس لديهم أعراض  
كورونا » هم احلاملني للفيروس والناقلني للعدوى   احلرص واجب تعزيًزا 
ألهمية إرتداء كمامات وقفازات للشعب عن اخلروج من املنزل من اآلن 
طبقاً الحصائيات وتقارير حديثة من @CDCgov  وأخ��رى ألبحاث 

منشورة 
 

Q87711Q877@ د.حممد جمبل املطري

كل من يقوم مبهمة رسمية عليه أن يبتعد عن التصوير وعدم تداول 
مهمته على املأل ونشرها للعامة 

كلنا جنود في خدمة الوطن ولكل من مجاله الذي يخدمه فيه لذلك 
اإلبتعاد عن تصويرها أوجب فنحن لسنا في نزهة خاصة !!

 

ahmedalsemri@ احمد جمبل بن �صمري

نتمنى من وزارة التربيه التعاون مع وزارة الشؤون وزارة الداخلية 
تخصيص احد مدارسها بكل منطقه لعمال اجلمعية التعاونية وذالك لعدم 
اختالطهم في املناطق املزدحمه بالعمال لضمان سالمة العاملني لسالمة 

املواطنني باملناطق السكنيه

fahad3adwani@ فهد العدواين

عن جرح األقصى وعن يتامى فلسطني قل لليهود انه  وراكم   وراكم   .. 
حنا   أنتخالف بالعقيدة وبالدين يعني منوت وال انتصالح معاكم  !

hamadalbaijan@ حمد البعيجان الكبر

ال يكفي أن تنجح احلكومة بترحيل جحافل الوافدين من ضحايا جتار 
اإلقامات ، يجب أن يتم الرجوع على من إستقدموهم لتحميلهم التكاليف 

مع إضافة عقوبات مالية رادعة عليهم
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