
خووش حچي يا ألطاف اهللا

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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 ٢٧Wednesday May 20, 2020 - Issue No.15854 من رمضان ١٤٤١ املوافق ٢٠ مايو ٢٠٢٠

االربعاء

واحد أبواللطف

تدشني اخلوذة الذكية في 
قطاع املرور والعمليات 
لرصد حرارة األشخاص.

  هذا الشغل السنع.

جدل حول إعالن ترامب تناوله 
هيدروكسي كلوروكني للوقاية 

من ڤيروس كورونا.

  اجلدل يصاحبه منذ 
رئاسته وزاد في عهد 

«كورونا»!

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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أعلى مد: ١٠.٣٧ صباحا ـ ١١.٢٥ مساء.
أدنى جزر: ٤.٣٣ صباحا ـ ٥.٢٢ مساء.

دراسة أميركية: انتشار «كورونا» لن يتباطأ خالل الصيف
واشنطن - أ.ف.پ: خلص 
باحثون في جامعة برينستون 
األميركية في دراســة نشرتها 
مجلة «ساينس» العلمية إلى 
أن احلــر فــي فصــل الصيف 
لن يكون كفيــال وحده بإنقاذ 
النصف الشــمالي مــن الكرة 
األرضية من وباء كوفيد-١٩.

وكانت دراسات إحصائية 
أجريــت في األشــهر األخيرة، 
أقامت رابطا طفيفا بني املناخ 
والوباء. فكلما ارتفعت احلرارة 
والرطوبــة تراجــع انتشــار 
الڤيروس. إال أن هذه النتائج 
ال تزال متهيدية ولم يكشف بعد 
أساس الرابط البيولوجي بني 

تستبعد هذا الرابط كليا لكنها 
تعتبره من دون أهمية كبرى 
راهنا. وقالت املعدة الرئيسية 
للدراسة رايشتل بايكر الباحثة 

في برينستون في بيان صادر 
عن اجلامعة «نرى أن املناخات 
األكثر حرا ورطوبة لن تبطئ 
الڤيروس فــي املراحل األولى 
من اجلائحــة». ويلعب املناخ 
وخصوصا الرطوبة دورا في 
انتشار ڤيروسات كورونا أخرى 
واإلنفلونــزا إال ان هذا العامل 
يتوقع أن يكون محدودا مقارنة 
بعامل آخر أهم بكثير مع الوباء 
احلالي وهو املناعة اجلماعية 
الضعيفــة جدا حيال ڤيروس 
كورونــا املســتجد. وأضافت 
الباحثة: «الڤيروس سينتشر 
بســرعة مهما كانت الظروف 

املناخية».

املناح وڤيروس كورونا املستجد 
املسبب ملرض كوفيد-١٩.

ومنــاذج احملــاكاة التــي 
نشــرتها مجلة «ســاينس» ال 

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

البقاء هللا

فوزية خليل ابراهيم جمعة: ٦٧ عاماـ  ت: ٥٠٠٣٠٠٠٩ـ  ٩٧٩٩٧٧٥٣ 
ـ ُشيِّعت.

أنيسة خليفة عباس ـ ارملة باخان محمد كرم: ٨٣ عاما ـ ت: 
٦٥٦١١١١٤ ـ ُشيِّعت.

خالد عبداهللا الدعيج: ٧٨ عاماـ  ت: ٩٩٠٣٩٠٣٨ـ  ٩٩٤٢٢٩١٥ 
ـ ُشيِّع.

مرمي غلوم علي الباطني: ٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٦٠٢٧٠٥ ـ ُشيِّعت.
ميثه سعد محمد املدعجـ  زوجة مبرك علي الصواغ: ٦٦ عاما 

ـ ت: ٩٩٩٢٦٦٣١ ـ ٥٠٠٠٩٠٠١ ـ ُشيِّعت.
سعدة مبارك شداد خليف الرشيديـ  ارملة محمد مرضي شداد 
خليف الرشــيدي: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٧٧٣٤٤٦ ـ ٦٦٠١١١٣٥ ـ 

ُشيِّعت.
طالل ســالم دخيل القنيصي: ٤٥ عامــا ـ ت: ٦٦٠٨٨٥٨٨ ـ 

٩٩٥٢٢٤٩٥ ـ ُشيِّع.
خديجة احمد محمد السبعـ  زوجة احمد محمد ناصر القطان: 
٧٠ عاماـ  ت: ٩٩٦٦٨٥٩٤ـ  ٩٩٦٦٩٥١٩ـ  ٩٩٨٨٤٤٠٨ـ  ُشيِّعت.
فالح محمد الصبري: ٨٣ عاما - ت: ٩٩٧٦٨٢٢٠ - ٩٩٩٩٦٠٣٤ 

- شيع.

٣ مليارات ساعة ضاعت بلعب «فورتنايت» في أبريل!
 - فرانسيســكو  ســان 
أ.ف.پ: بات عدد ممارسي لعبة 
«ماينكرافت» اإللكترونية التي 
تقوم على املغامرة والبناء، ١٢٦ 
مليون العب نشط شهريا في 
العالم، مع استفادتها كغيرها 
من هذه األلعــاب من التباعد 
االجتماعي الناجم عن مرض 

كوفيد-١٩.
وقالت هيلني تشيانغ مديرة 
التي  استديوهات «موجانغ» 
اشــترتها «مايكروســوفت» 
في ٢٠١٤، «يشــرفنا أننا بعنا 
أكثر من ٢٠٠ مليون نسخة من 

ماينكرافت حتى اآلن».
اللعبــة األحد  واحتفلــت 

مبرور ١١ عاما على إطالقها.
وعززت «مايكروسوفت» 
جاذبيــة اللعبة فــي صفوف 
األهل واألطفال من خالل نسخة 
تثقيفية توفرها باملجان حتى 

نهاية يونيو.
وقــد حملت أكثــر من ٥٠ 

مليون مرة منذ إطالقها نهاية 
مارس. وأدت إجراءات العزل 
املنزلي إلى ارتفاع صاروخي 
في استخدام اإلنترنت من خالل 
التواصل االجتماعي  شبكات 
ومنصات الترفيــه والتجارة 
اإللكترونيــة. لكــن يبدو أن 
األلعــاب اإللكترونيــة هــي 

الكاسب األكبر من اجلائحة.
لعبــة  جتــاوزت  وقــد 
«فورتنايت» القتالية الشهيرة 
مطلع مايو عتبة ٣٥٠ مليون 
العب. وأوضحت استديوهات 
«إبيك غيمز» عبر تويتر «في 
أبريل أمضى الالعبون أكثر من 
٣٫٢ مليارات ساعة في اللعب».

وحطمت األلعاب املمارسة 
عبر األجهزة النقالة مستويات 
قياسية أيضا فضال عن منصات 
حفالت اللعب اجلماعية بالبث 
التدفقي املباشر مثل «تويتش» 
و«يـــــوتيوب  (أمــازون) 

غاميينغ».

مصفف شعر إيطالي يصف زبائنه 
بعد إنهاء اإلغالق بفئران التجارب!

سرقة إلكترونية لبيانات
٩ ماليني من عمالء شركة طيران

وكاالت: أعادت صالونات احلالقة فتح أبوابها في إيطاليا، 
حيث تتسارع اجراءات رفع العزل مع استئناف الكثير من 
األنشــطة وإعادة فتــح املتاجر واملقاهي والشــواطئ، بعد 

شهرين من اإلغالق. 
ولــدى تعليقه على العمل بعــد إعادة فتح صالونه قال 
مصفف الشعر جانلوكا فيالني مازحا: الزبون األول كان فأر 
التجارب.. ولكن في البداية عليك أن تتكيف مع طريقة العمل 
بالقفاز ألن قص الشعر مع ارتداء القفاز أمر مختلف متاما. 
أما اندريا، وهو زبون في الصالون فقد عبر عن فرحته 
بقرار إعادة النشاط وعودته إلى االستفادة من خدمة الصالون 
قائال: «عدت شــابا مجــددا، كما في العــام ١٩٦٨ عندما كان 

شعري أسود ومجعدا». 

لندن ـ رويترز: قالت شــركة «إيزي جــت» البريطانية 
للطيران منخفض التكاليف امس الثالثاء ان متسللني اخترقوا 
البريد اإللكتروني وتفاصيل الســفر اخلاصة بنحو تسعة 
ماليــني عميل وكذلك بيانــات البطاقات االئتمانية اخلاصة 

بأكثر من ألفني منهم في هجوم «معقد للغاية».
ويعني هذا أن الشركة، التي أوقفت تسيير معظم رحالتها 
بســبب جائحة «كوفيد ـ ١٩» وتخــوض معركة طويلة مع 
مؤسسها وأكبر حامل لألسهم فيها، قد تتكبد غرامة ثقيلة.

وقال يوهان لوندجرن الرئيس التنفيذي لـ «إيزي جت»: 
«منــذ أن علمنا بالواقعة اتضــح أن هناك مخاوف متزايدة 
من اســتغالل البيانات الشخصية في عمليات احتيال على 
اإلنترنت مع انتشار جائحة كوفيدـ  ١٩». وأضاف «ونتيجة 
لذلك وبناء على توصية مكتب مفوض املعلومات، نتواصل 
مع هؤالء العمالء وننصحهم بتوخي احلذر اإلضافي خاصة 
عند تلقيهم مراســالت دون طلب». وقالت «إيزي جت» انه 

ال يبدو أن هناك أي بيانات شخصية أسيء استخدامها.

جانلوكا فيالني خالل العمل بعد انتهاء اإلغالق

أبعد من الكلمات

«كثيرا ما أحبس نفسي في سيارتي ألحصل 

على مساحة خاصة وأبكي»

املغنية كيتي بيري عن حملها في 
ظروف احلجز بســبب ڤيروس 

كورونا.

«أعتقد ان فيسبوك كريه»

ايلون ماسك صاحب شركتي تيسال 
وسبيس اكس ردا على اتهامات مدير 
الذكاء االصطناعي في فيســبوك 
له بأنه ال يفقه شــيئا عن الذكاء 

االصطناعي.

«ال يفوت األوان على الحب أبدا»

جودي مــوراي (٦٠ عاما) والدة 
العبي التنس جيمي وأندي (٣٣ 
و٣٤ عاما) عــن انتظارها قدوم 

الرجل املناسب.

«كوبونات وجبات بمليــون دوالر لعمال 

الصحة»

ليم،  بيتر  السنغافوري  امللياردير 
٦٦ سنة، يتبرع بكوبونات وجبات 
توزع مجانا على عمال الصحة من 
أطباء وممرضات وقائدي سيارات 

اإلسعاف بسنغافورة. 

«كانت تتفاوض علــى رواتبنا، كفريق ال 

كأفراد»

املمثل األميركي مات لوبالنك متحدثا 
عن زميلته في مسلسل فريندز، 
جينيفر أنستون، حيث كانت تقبل 
خفض راتبها بحيث تزداد مكافأة 
لوبالنك، باعـــتباره أقل املمثلني 

دخال.
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ملشاهدة الڤيديو

سائلني الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

رواد ديــــوان بـــــــدر  نـــاصــــــر اخلـــرافــــي
مــن املـواســـاة  وصـــادق  العـــزاء  بخالــص  يتـقــدمــــون 

آل الـمـــــــــــــــال الكــــــــــــــرام
تعالـــى الله  بإذن  لــه  املــغــفـــور  فــقــيــدهـــم  لوفـــاة 

عبد الله عبد الرحيم محمد املال


