
خووش حچي يا ألطاف اهللا

أميركا الالتينية متدد احلظر 
بسبب «كورونا» وأوروبا تتجه لرفع 

العزل واليابان تنهي الطوارئ 
ووفيات أميركا ١٠٠ ألف.

مجلس الوزراء وبناء على 
توجيهات سامية يقرر مكافأة 

العاملني احلكوميني
في مواجهة «كورونا».

  «كورونا» أضاع بوصلة 
  يستاهلون وقواهم اهللا.العالم!!

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
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واحد أبواللطف

الثالثاء

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

البقاء هللا

علــي خيراهللا عباس بوطالب: ٧٩ عامــا - ت: ٩٩٠٤٠٦٠٩ - 
٦٦٨٧٩٠٠٠ - شيع.

إسماعيل غلوم حسني: ٨٢ عاما - ت: ٥٨٨٥٥٨٨٢ - ٥٠١٣٤٣٤٣ 
- ٢٥٣٨١٠٩٠ - شيع.

مطيرة مبارك مديعج سعود: زوجة سعود مطرود سعود مبارك 
العازمي: ٥٣ عاما - ت: ٩٩٠٣٨٢٥٢ - ٩٩٢٧٧٤١٤ - شيعت.

طامي فيصل املطيري: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٤٠٢٤٤٤ - ٩٩١٠٨٠٨٧ 
- شيع.

أبعد من الكلمات

«هكذا تحظر من يتابعك»

املمثلة الكوبية أنــا دي ارماس (٣٢ 
عاما) تعلم املمثل بن أفليك كيفية حظر 
حسابات املتابعني على مواقع التواصل 

االجتماعي

«يفتقر للحماس»

املخرج والناشط األميركي مايكل مور 
يشكك في قدرة املرشح الرئاسي جو 
بايدن على هزمية الرئيس ترامب في 

االنتخابات القادمة.

«برعت في الطهي عندما شعرت باالكتئاب 

وانعزلت في المنزل»

بالترو  املمثلــة األميركية غوينــث 
(٤٧عاما).

«تصر على الظهور في كل ڤيديوهاتي»

املمثلة إميي سمارت (٤٧ عاما) عن تطفل 
بالظهور  اعوام)   ٤) الصغيرة،  ابنتها 
في أغلــب الڤيديوهات التي تضطر 
لتصويرها من منزلها بسبب االنعزال.

٣:١٩الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٤٥الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٩املغرب
٨:٠٨العشاء

العظمى: ٤١ - الصغرى: ٢٦

أعلى مد: ٣:١٢ ص - ١:٠٧ ظ
أدنى جزر: ٨:٠٣ ص - ٨:٥٣ م
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احلرارة والرطوبة 
في الكويت

على مدار السنة

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة والرطوبة النسبية في الكويت

الرطوبةاحلرارة

الكبرىالصغرىالكبرىالصغرىالشهور

٣٢٤٤٠٨٥يناير
٥٢٨٣٤٨٦فبراير
٩٣٣٢٦٨٣مارس
١٣٣٧٢٥٨٧أبريل
١٩٤٤١٦٥٧مايو

٢٤٤٦١١٣٧يونيو
٢٦٤٧١٢٣٩يوليو

٢٥٤٧١٣٤٤أغسطس
٢١٤٥١٦٥٣سبتمبر
١٥٤٠٢١٦٥أكتوبر
٨٣٤٣٣٧٦نوفمبر
٣٢٦٣٧٨٠ديسمبر

متاجر أميركية لزبائنها: ال تستخدموا الكمامات 
وال تصغوا حلاكم الوالية.. إنه أحمق!

إنترنت قياسي بأستراليا: تنزيل ١٠٠٠ فيلم في ثانية
ذكرت صحيفة «االندبندنت» أن باحثني 
أســتراليني توصلوا إلى سرعة إنترنت 
قياسية بلغت ٤٤٫٢ تيرابيت، ما سيمّكن 
املستخدمني من تنزيل ١٠٠٠ فيلم HD خالل 
ثانية واحدة فقط. وإذا صح ذلك، فسيكون 
إجنازا يضاهي اختراق حاجز الصوت في 

الطيران أو حتى سرعة الضوء.
وأوضح الكاتب أنتوني كاثبيرتسون 

أن أعلــى ســرعة لإلنترنت فــي العالم 
موجودة حاليا في سنغافورة مبتوسط 
سرعة تنزيل يصل الى ١٩٧٫٣ ميغابيت 
في الثانية. أما في أســتراليا فمتوســط 
السرعات احلالية هو ٤٣٫٤ ميغابيت في 
الثانية أي أبطأ مبليون مرة من السرعات 

التي حتققت في التجربة األخيرة.
ونقل املقال عن د.بيل كوركوران من 

جامعة موناش بأستراليا قوله: «هنالك 
اآلن سباق عاملي إليصال هذه التقنية الى 
املرحلة التجارية ألن الـ «مايكرو كوم» 
املستخدم فيها مفيد في كثير من التقنيات 
الراهنة. وأظن أننا قد نرى أجهزة كهذه 
متوافــرة ملختبرات األبحاث في غضون 
عامني أو ثالثة أعوام ولالستخدام التجاري 

األولي خالل نحو خمسة أعوام.

بينما أصبح وضع الكمامات 
الواقية ظاهرة مألوفة في جميع 
أنحاء العالم هناك متاجر في 
الواليات املتحــدة تصر على 
منع استخدام وسيلة الوقاية 
الرخيصة والبسيطة هذه من 

قبل الزبائن.
التــي  الظاهــرة  هــذه 
تصفهــا الكاتبــة بوبــي نور 
في «الغارديــان» بأنها حرب 
ثقافية تنطلق من مبدأ احلرية 
الذي يحفظه الدستور للمواطن 
األميركي. وهكذا بات من املألوف 
رؤية الفتات على مداخل بعض 
املتاجــر كتلــك املرفوعــة في 
متجر في كنتاكي تقول: «ليس 

الرافضــني لوضــع  أبــرز 
الكمامة كان الرئيس األميركي، 
لكنــه رضخ في نهاية املطاف 
للضغــوط وقــرر ان مينــح 

الصحافة متعة رؤية كمام على 
وجهه كما كان يقول.

وتقول الكاتبة ان احملتجني 
على إجراءات اإلغالق يقولون 
انه ليــس من حــق احلكومة 
تقليص حريــات الناس لكي 
تخفض عدد الوفيات بســبب 

ڤيروس كورونا.
وهذا ما دفع ببعض املغالني 
الــى التعبيــر عــن حريتهــم 
بالسعال في وجه العاملني في 
املتاجر واألسواق. لكن األغلبية 
الساحقة من األميركيني تلتزم 
باإلجراءات الوقائية وترفض 
حتى إعادة فتح البالد في وقت 

مبكر.

مسموحا بوضع الكمامات في 
داخل املتجر. اخفض الكمام او 
اذهب إلى مكان آخر. وال تصغ 

حلاكم الوالية ألنه أحمق».

بيع بطيختني بـ ١١١٤ دوالرًا في مزاد ياباني!
طوكيــو ـ أ.ف.پ: بيــع زوج من 
البطيخ األصفر الياباني االثنني مقابل 
١٢٠ ألف ين (حوالي ١١١٤ دوالرا) وهو 
جزء بســيط من اخلمسة ماليني ين 
(٤٦ ألف دوالر) التي حققتها منتجات 
مماثلة خالل مزاد العام املاضي، فيما 
يضرب وباء «كوفيدـ ١٩» بشدة. وبيع 
البطيخ املنتج في يوباري في جزيرة 

هوكايدو (شمال) مقابل ١٢٠ ألف ين 
في املزاد األول للموســم، أي أقل ٤٠ 
مرة من الرقم القياسي املسجل العام 
املاضي. وقد ألقى مسؤول في سوق 
اجلملة باللوم على ڤيروس كورونا 
مبنع الزبائن األغنياء الذين يتنافسون 
سنويا على أغلى الثمار، من املجيء 

زوج البطيخ األصفر بيع مقابل ١٢٠ ألف ين (أ.ف.پ)واملشاركة في املزاد.

اقرأ أخبار BBC الخاصة
على موقع »األنباء« 

ووسائل تواصلنا

تعاون حصري
في الكويت
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