
خووش حجي يا ألطاف اهللا

رئيس وزراء بريطانيا 
ُيطلق على ابنه اسم 

طبيبني من فريق عالجه.

املنفوحي: «البلدية» جاهزة 
إلجناز ٩٠٪ من املعامالت 

إلكترونيًا في حال
استئناف العمل.

  هكذا يكون الوفاء 
   هذا الشغل.للجيش األبيض.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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الثالثاء

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات

«سنروي قصتنا بأنفسنا»

األمير هاري وميغان ماركل يقرران 
إصدار قصة حبهما حتى انسحابهما 
من الحياة الملكية في كتاب مكون 
من ٣٢٠ صفحة يصدر أغســطس 

المقبل.

«لم أهدده مطلقًا، فهو يؤدي وظيفته بنجاح»

الرئيس ترامب يرد على الشائعات 
التي تقول إنه صرخ في مدير حملته 
االنتخابية وهدد بمقاضاته نتيجة 

انخفاض شعبيته مؤخرا.

«٤ أيام أقل في المستشفى»

األوبئة  د.أنطوني فاوتشــي عالم 
األميركي، متحدثا عن نجاح عقار 
ريدميســفير في عــالج ڤيروس 

كورونا.

«كنا نعلم بضرورة ارتداء األقنعة قبل زيارتنا 

المستشفى»

الصحافي ستيف هرمان من إذاعة 
صوت أميركا يؤكد أن مكتب نائب 
الرئيــس األميركي مايك بنس كان 
على علم مســبق بضرورة ارتداء 
قناع طبي أثناء زيارته مؤخرا لمايو 
كلينيك، خالفا لما صرحت به زوجة 

نائب الرئيس.

«إغالق جميع الشواطئ والحدائق»

حاكم كاليفورنيا غافين نيوســوم 
ينتقد خروج سكان كاليفورنيا إلى 
ارتفاع درجات  الشــواطئ نتيجة 

الحرارة، رغم أوامر اإلغالق.

٣:٣٦الفجر
٥:٠٣الشروق

١١:٤٥الظهر
٣:٢١العصر

٦:٢٦املغرب
٧:٥١العشاء

أعلى مد: ١٠:٥٩ ص - ١٠:٣١ م
أدنى جزر: ٤:٢٢ ص - ٤:١٨ م

الرياح جنوبية غربية، 
سرعتها من ١٠ - ٤٥ كم/س.

الطقس: حار وغائم جزئيا مع فرصة للغبار 
وفرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة

العظمى: ٤٢ - الصغرى: ٢٥

10آراء

17األمنية

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

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

البقاء هللا

فيصل صالح محمد احلبشي: ٦٤ عاما - ت: ٩٩٩٧٣٦٧٦ - ٩٩٣٣١٢٢٣ 
- شيع.

أسماء حمد عبداهللا اخلميس: ٢٧ عاما - ت: ٩٧٦٣٣١٤٣ - شيعت.
معصومة عبدالهادي عبداهللا: ٩٠ عاما - ت: ٩٩٥٥٨٨٩٩ - ٩٩٥٨٧٨١١ 

- شيعت.
بدرية شنيشل عبيد، أرملة سليمان دخيل الهليل: ٨٠ عاما - ت: 

٦٦٤٩٩٠٠٩ - شيعت.
يوسف عبداهللا زيد الصانع: ٥٥ عاما - ت: ٩٧٥٥٠٤٧٣ - شيع.

جهاد مقذل سفر العازمي: ٧٩ عاما - ت: ٩٩٩٤٤٥٨١ - ٩٩٠٢١٦٨٠ 
- شيع.

محمد مطر سالم الفضلي: ٨٢ عاما - ت: ٩٩٠٣٩٢٠٩ - ٦٥٥٥٧٠٧٠ 
- شيع.

يوسف أحمد محمود فناهي: ٧٢ عاما - ت: ٦٦٦٢٤٢٣٠ - ٥٥٧٩٩٧٣٧ 
- شيع.
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أرقام اجلريدة

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

سطح الكرة األرضية كله يزلزل على مدار الساعة، إال 
أننا ال نشعر به إال نادرا لضآلته، والزالزل التي تقل عن 
٣ درجات على مقياس ريختر تعتبر هزات أرضية، وإذا 
تخطت الهزات األرضية ٥ درجات على مقياس ريختر تقول 
عنهــا زالزل وتكون حينئذ مدمرة، لكن تبعا لقوة البناء 
ومتانته وعلوه ومدى صالبة األرض املقام عليها البناء.

ونحن في الكويت نتبع صفيحة شبه جزيرة العرب 
التــي ال تزلزل، إال أننا مع ذلك غير بعيدين عن الهضبة 
اإليرانية التي هي جزء من احلزام الزلزالي الذي يحيط 
بالكرة األرضية من اليابان والصني والتبت وايران وتركيا 
والبلقــان باجتاه الغرب حتــى كاليفورنيا في الواليات 
املتحدة. في الكويت، كنا في املاضي ال نشــعر بالهزات 
األرضيــة، لكننا في العقود األخيرة صرنا نشــعر بها 

بسبب ارتفاع املباني.
ومجمل القول إن الكويت بعيدة عن الزالزل.

من تاريخ ما أهمله التاريخ

الكرة 
األرضية

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

املنتج عبداهللا بوشهري يعتذر عن اخلطأ  غير املقصود
في اخللط بني اسمي  النبيني يونس ويوسف عليهما السالم

غلطة الشاطر بألف، ومن ردود 
الفعل تعلمت درسًا لن أنساه 
في حياتــي، إال أن اهللا وحده 
عالم بالظروف القاسية التي مر 
بها العمل، وعدم التركيز كان 
نتيجة االرتباك والسهر حتى 
يتم إجناز وتسليم العمل رغمًا 
عن الظروف القاسية املرتبطة 
بانتشار جائحة «كورونا» في 

العالم. 
واختتم عبــدال تصريحه 
قائــال: أتقدم بشــديد االعتذار 
على اخلطأ غيــر املقصود، إذ 
أحب التنويه والتأكيد على أنني 
حريــص كل احلرص كمخرج 
على عدم املساس بكل ما يتعلق 
بتاريــخ الديانــات واألنبيــاء 
والرسل، وأعلم علم اليقني أن 
اهللا تعالى سينجيني من هذا 
اخلطأ كمــا جنى يونس عليه 

السالم في بطن احلوت.

ورئيس جلنة اإلفتاء في دولة 
الكويت قال: ان ما وقع هو سبق 
لسان وليس مقصودا فوجب 
التنويه عــن ذلك على ان يتم 
حذفه، وذلــك ألن من كان في 
بطن احلوت هو النبي يونس 
عليه السالم. وأضاف: ان هذا 
اخلطــأ جلي، وغيــر مقصود. 
وكمــا يعرف اجلميــع ان هذه 
احلادثــة هــي للنبــي يونس 
عليه الســالم وليس يوســف 

عليه السالم. 
أما مخرج العمل مناف عبدال 
فقال: الكل يعلم أن املخرج هو 
سيد العمل، لذلك لن أتنصل من 
اخلطأ الذي وقعت به، وأرجو 
من اجلمهور الكــرمي االبتعاد 
عــن لــوم أي أحد غيــري من 
طاقــم العمل، خاصــة الفنانة 
القديــرة فاطمــة احلوســني.  
واضاف قائال: أعلــم متاما أن 

التراثي اخلليجي  للمسلســل 
«محمد علي رود»، وقد مت تالفي 
املشــهد في بقية العروض في 
بقية القنوات التلفزيونية حيث 
يعرض العمل في عدد مهم من 
الفضائيــات اخلليجيــة. وفي 
اتصال مع د.محمد الطبطبائي 
عميد كلية الشــريعة ســابقا 

بشار جاسم

عبر املنتج واملخرج عبداهللا 
بوشــهري منتــج املسلســل 
اخلليجــي «محمــد علي رود»  
عن اعتــذاره عــن اخلطأ غير 
املقصــود مــن قبــل الفنانــة 
فاطمة احلوسني واخللط بني 
اسمي النبيني يوسف ويونس 
عليهما السالم، حيث قالت في 
احد مشــاهد احللقة العاشرة: 
«يــارب رّجع بنتي يــا منّجي 
يوســف (بدال من يونس) من 

بطن احلوت». 
وأشار املنتج بوشهري الى 
ان العمل الفني شأنه شأن اي 
عمل آخر قابل للخطأ. والظروف 
املتســارعة مــن اجــل إجنــاز 
العمل في الوقت املناسب كان 
السبب املباشر وراء ذلك اخلطأ 
الــذي نعتذر عنه كفريق عمل 

د.الطبطبائي: إن ما وقع هو سبق لسان وليس مقصوداً فوجب التنويه عن ذلك على أن يتم حذفه

د.محمد الطبطبائي صورة من النص األصلي ملسلسل «محمد علي رود»املنتج عبداهللا بوشهري

مستشفى تونسي يستعمل 
«روبوت» للتواصل مع املرضى 

وجتنب العدوى

شدد مستشفى تونسي من اجراءاته االحترازية وذلك 
للحد من انتشــار ڤيروس كورونا، حيث بدأ باستعمال 

الروبوت للتواصل مع املرضى.
ويسمح الروبوت لالطباء واالقارب باالطمئنان على 

املرضى من دون االقتراب منهم.
وتقول د.نوال الشاوش بسباس، رئيسة قسم امراض 
الرئة في مستشفى عبدالرحمن مامي: هذا االمر مهم جدا 
بالنسبة للطاقم الطبي اوال، ألنه يقلل التواصل املباشر 
مــع املريض، وبالتالي خطر انتقــال العدوى، االمر مهم 
جدا حتــى وان لم يكــن كافيا بالنســبة للطاقم، فهناك 

دائما خوف.
وتضيــف: الروبوت قادر علــى قياس نبضات القلب 

وفحص احلرارة ومستوى االكسجني في الدم.

الروبوت يقلل التواصل املباشر مع املريض

رئيس تنزانيا يرفض أجهزة 
فحص «كورونا» بسبب عنزة!

رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي استخدام أجهزة 
لفحص ڤيروس كورونا املستجد في بالده قائال: إنها معيبة 
وأظهرت نتائج إيجابية لالصابة بالڤيروس لعينات أخذت 
من عنزة ومن ثمار البابايا. وقال الرئيس إنه أمر قوات األمن 
التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص، مضيفا أنهم 
أخذوا عدة عينات غير بشــرية شــملت ثمرة بابايا وعنزة 

وخروفا وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميني.
وُقدمت العينات ملختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد 

عدم اإلفصاح عن حقيقتها ملوظفي املختبر.
وقال الرئيس التنزاني ان نتيجة عينتي البابايا والعنزة 
جاءت إيجابية ملرض كوفيد - ١٩، مضيفا أنها تعني أن أجهزة 
الفحص قد تشير خطأ الى إصابة بعض الناس بالڤيروس.

هذا، وقال رئيس تنزانيا إنه سيرسل طائرة إلى مدغشقر 
الستيراد مشــروب مصنوع من األعشاب يزعم أنه يعالج 

ڤيروس كورونا.

املخرج مناف عبدال

عبدال: لن أتنصل من اخلطأ  وأرجو من اجلمهور الكرمي عدم لوم أي أحد غيري من طاقم العمل
أؤكد حرصي الشديد كمخرج على عدم املساس بكل ما يتعلق بتاريخ الديانات واألنبياء


