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للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

نهاية الكورونا

ُرني ُتَخبِّ جاءت بشـــائر(١) لي فجراً 
أن الصبـــاح بدا، والديـــَك قد صاحَا

تقول لي: ِعْم صباحا وْهَي مشـــرقة
كأنهـــا حملـــت في الكـــف مصباحَا

قم وانظر اخللق قد قاموا ِملا ُخلِقوا
له، وشـــاهد ظـــالم الليـــل ُمْنزاحَا

يـــا والدي ال تنـــم فالنوُم َمْفَســـَدٌة
ونحـــن نوشـــك أن نـــزداد أفراحا

واردفـــت بعد هـــذا القـــول منكرًة
نومي، وكنت به فـــي الليل مرتاحَا

أََال تفيـــُق وقد صـــار النهار ضحًى
ى، وِطيُب الورِد َقْد فاحَا والطير َغنَّ

الُبشـــَرى بفرحتها اليوم متلُؤَنـــا 
احًا يأتي البشـــير بهـــا إن جـــاء َلوَّ

ي َقْوُلهـــَا هـــذا وأْســـَعَدني َفَشـــدنَّ
إدراكًا وإفصاحـــَا أكثـــر  وصـــرت 

جاءت علينا «الكورونا» فجأًة وبدا
وباؤها في حنايـــا األرض مجتاحَا

َهـــزَّ األنـــاَم جميعا حـــني هاجمهم
وســـار من بينهم في الكون ملحاحا

ـــا كاَن مـــن أمٍل َواليـــوم أْعلِـــَن َعمَّ
ويـــا له أمـــٌل فـــي األْفق قـــد الحا

قالوا «الكورونا» التي جاء الوباُء بها
وّلْت، َفَضجَّ جميع الشـــعب ممراحَا

قد أْشـــَرَقْت َشمُس هذا اليوم حاملة
ُبشـــرى لهـــا كلُّ قلب بالهنـــا َباحا

فقـــد َجَنْت تلكـــُم النكـــراُء ِفْعَلَتها
وأهلكـــت َبـــْنيَ ُكلِّ النـــاِس أرواحا

وروعـــت كلَّ مـــن َخـــلَّ الوبـــاء به
مـــن الديار فأضحـــَى الـــكلُّ َنواحا

واآلن عـــادت لنـــا األيـــام زاهيـــًة
احا مضى الظالم، وصار الوقت وضَّ

الشـــعب ُيجليهـــا ُمطاردة تضافر 
تلك «الكورونا» فال ترتد أشـــباحا

والقيمـــون علـــى األعمـــال دأُبُههُم
كف البالء وحفـــظ الناس أَْصَحاحَا

لـــم يثـــن عزَمُهـــُم هـــوٌل وال َهَلٌع
ميضـــون دوما بوجه الريح ما راحا

ويبذلـــون جهـــوداً ال حـــدوَد لهـــا
ســـارين قد جاوزوا ليال وإصباحا

مـــن ُكلِّ فـــّذ لـــه فـــي علمـــه ثقٌة
ِبِجـــّد َصْنَعـــْة وِطماحـــا ُيبـــدي 

أمر األميـــر ونصحه يجري علـــى 
فينـــال فـــي كل األمـــور َفالحـــا

وأميرنـــا ال ينثنـــي عـــن عزمـــه
يرعى اجلهـــود وينُشـــد اإلصالحا

أبـــداً يفيـــض مكارمـــا َخلَِقـــْت له
فاجتـــاز بالذكـــر الكـــرمي بطاحـــا

* * *
هـــذي مظاهر من لطـــف الكرمي بنا

امللحاحـــا العلـــة  إذ صـــدَّ عنـــا 
وتراجـــع الـــداء املخيـــف فلم جتد

جراحـــا األنـــام  بأجســـاد  منـــه 
أنـــه ولقـــد دعونـــا اهللا نعلـــم 

جعـــل الدعـــاء ملـــا نخاف ســـالحا
فأعادنـــا كالعهـــد ممـــا قـــد مضى

امللتاحا املريـــض وأنقـــذ  وشـــفى 
لنـــا هـــذا ربيـــع بالدنـــا وافـــى 

واألرض مـــألى نرجســـًا وأَقاحـــا
النســـيم لنا فينعـــش حالنا يأتي 

ُقراحـــا كان  املـــاء  شـــربنا  وإذا 
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

معينة سيد عبداهللا املوسوي: ٧٣ عاماـ  ت: ٩٩٩٩١١١٣ـ  شيعت.
فهد عبدالرحمن محسن زبيل: ٥٨ عاماـ  ت: ٩٩٥٨١١٨١ـ  ٥٥٧٨١٠٣٥ 

ـ شيع.
عفره خلف جعيالن الفضلي، أرملة صباح ضاحي الفضلي: ٨٠ 

عاما ـ ت: ٩٩٠٨٢٩٩٢ ـ ٩٩٨٠٠٤٥٠ ـ شيعت.
جاسم مبارك جابر الشطي: ٧٧ عاماـ  ت: ٩٧٥٤٤١١١ـ  ٩٩٦٥٤٩٦٦ 

ـ شيع.
حسني علي فهد بوزبر: ٧٠ عاما ـ ت: ٩٢٢٢٧٩٧٩ ـ شيع.

طفلة مرزوق عواد، أرملة مبارك سامح مرشد املطيري: ٦٣ عاما 
ـ ت: ٩٩٩٧٩١١١ ـ شيعت.

منيرة أحمد خميس اخللف، أرملة عبدالعزيز عبداللطيف بن عيسى: 
٨٧ عاما ـ ت: ٩٧٠٢٩١٠٢ ـ ٦٦٠٠٣٣٩٩ ـ ٩٩٠٧٨٢١٢ ـ شيعت.
بدر عبدالعزيز العويش: ٧١ عاما ـ ت: ٩٩١٥٦٤٩٠ ـ ٩٩٢٩٥٥٦٦ 

ـ ٩٩٨٦٣٣٢٠ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«لن أخسر إال إذا زّوروا االنتخابات»

الرئيس األميركي دونالد ترامب مؤكدا 
لناخبيه أنه أقرب للفوز باالنتخابات 

من جو بايدن.

«الفيزياء مستحيلة حتى تفهمها، عندها تدرك 
بساطتها، كما قال راثرفورد»

إيلون ماسك  املســتثمر األميركي 
يشــارك مقولة للعالــم الفيزيائي 

راثرفورد.

«ظنناه يتباهى بنجاحه، لكنه كان يعاني مرضه 
في صمت. في النهاية، لسنا سوى بشر ضعفاء»

املرشح الرئاسي السابق أندرو ياجن 
ناعيا املمثل تشادويك بوزمان.

«إذا تم ترحيله فسيواجه ١٧٥ سنة سجنًا»

حملة الدفاع عن جوليان أساجن تذكر 
مؤيديه بأنــه يواجه خطر الترحيل 
للواليات املتحدة عقب جلسة محاكمة 

خالل أسبوع.

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

«تقرير»: «كورونا» أجبرت 
املواطنني على االدخار.

رصد ساللة جديدة ومتحّورة 
من «كورونا» في إندونيسيا.

    ُرّب ضارة نافعة.  متى ننتهي؟!

مواطنون ومقيمون لـ «األنباء» بعد رفع احلظر: 
عيد للكبار والصغار ومتمسكون باإلجراءات الوقائية

مليس بالل

بعد أكثر من ٥ أشــهر من 
حظر التجول في البالد الذي 
بدأ جزئيا قبل أن يصبح كليا 
ليعود جزئيا مرة أخرى، وذلك 
ضمن اإلجــراءات احلكومية 
االحترازيــة ملواجهة إمكانية 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد، جاء القرار احلكومي 
برفع احلظــر متاما ليتنفس 
املواطنون واملقيمون الصعداء 
بعد جتربة لم ميروا بها من قبل 
في مواجهة ڤيروس خطير. 
«األنباء» التقت مجموعة من 
الذين  املواطنــني واملقيمــني 
عبــروا عن ســعادتهم برفع 
احلظر اجلزئي وكشــفوا عن 
خططهم القادمة، مؤكدين أنه 
طال انتظــار هذا اليوم حتى 
أصبح يومــا تاريخيــا طال 
انتظاره، حيث بات اليوم األول 
بعد رفع احلظر اجلزئي كأنه 
عيد للكبــار والصغار الذين 
ارتسمت على وجهوهم البسمة 
رغــم اختبائهــا وراء الكمام 

الطبي.

الرياضة، خصوصا أن فترة 
احلظر طويلة وكانت كلها في 
البيت، منوها بأن أصعب ما مر 
به هو خطر فقدان الوظيفة.

ناهــد  قالــت  بدورهــا، 
الســناوي إنها ســتعود مع 
انتهــاء احلظر إلــى هوايتها 
التــي انقطعــت عنهــا فترة 
طويلة وهي الرسم وستعود 
املعــارض،  للمشــاركة فــي 
مشــيرة إلــى أكثــر املواقف 
املضحكة خالل فترة احلظر 
كان نســيانها تصريــح عدم 

التعــرض خالل فترة احلظر 
أكثر من مرة.

مــن جانبــه، قــال عمــر 
إنه يخطط للسفر  احلميدي 
في فترة ما بعد احلظر، مؤكدا 
أن علــى اجلميــع أن يحافظ 
على االحتياطات االحترازية 

لسالمة اجلميع.
الســاعي  د.نبيــل  أمــا 
اختصاصي العيون في مركز 
البحر للعيون فأشار إلى أن 
فتــرة ما بعد احلظــر تبقيه 
منتظــرا العودة إلــى إجراء 
العمليــات وعودة العمل إلى 
طبيعتــه، وإذا مت فتح املطار 
بالتأكيد سيســافر في إجازة 
قصيرة. ونوه إلى أن أصعب 
املواقــف فــي فتــرة احلظــر 
ملراجعــة مرضــاه ومراجعة 
حاالتهم املرضية املستعصية 

أو لسوء حاالتهم.
بدوره، قال فادي صاموئيل 
إنــه في فترة مــا بعد احلظر 
ســيكون الوقت مقســما بني 
البيــت والــدوام واخلروج، 
مؤكدا أن فتــرة احلظر مرت 

عليه بسالمة وسالسة.

البداية، قال النوخذة  في 
حبيب عبداهللا جنم إن الناس 
سعيدة باخلروج أخيرا دون 
قيود احلظر فكل له مشواره 
اخلاص، مضيفــا أن أصعب 
مرحلة مرت عليه خالل الفترة 
املاضية هي فترة احلظر الكلي 
عندمــا كانت فترة الســماح 
باخلروج فقط ساعتني، مشيرا 
إلى أن احلظر ال ينفع برأيه.

أمــا علي حســن فقال إنه 
في فترة ما بعد احلظر يجب 
التركيز على العمل وممارسة 

أكدوا أن لديهم الكثير من اخلطط واألفكار واآلمال طال انتظار حتقيقها

ناهد السناويعلي حسنالنوخذة حبيب عبداهللا

نبيل الساعي        (محمد هنداوي)عمر احلميدي

فادي صاموئيل

ملشاهدة الڤيديو

وليد اخلشتي أجرى عملية 
جراحية تكللت بالنجاح

أجرى الرئيس التنفيذي 
للعالقات واالتصاالت في 
شركة زين الكويت وليد 
اخلشتي عملية جراحية 
تكللــت بالنجاح في أحد 

املستشفيات بالكويت.
«األنباء» تهنئ اخلشتي 
بنجاح العملية وترجو له 
الشــفاء. سالمات  متام 
وليد اخلشتيبوخالد وما تشوف شر.

«البندقية» أول حدث سينمائي 
دولي خالل أزمة «كورونا»

باريس - أ.ف.پ: يغيب جنوم هوليوود هذه السنة عن 
مهرجان البندقية السينمائي بسبب جائحة كوفيد-١٩، ما 
يتضارب مع طموحه ليصبح منصة انطالق نحو جوائز 
األوســكار، هو الذي شــهد في دوراته السبع والسبعني 
مرور كبار املمثلني واملخرجني األميركيني على سجادته 
احلمراء، كمارلون براندو ومارتن سكورسيزي وروبرت 
دي نيرو. وسيكون مهرجان البندقية، وهو أقدم مهرجان 
سينمائي في العالم، أول حدث سينمائي ذي حجم دولي 
يقــام منذ بداية األزمة الصحيــة العاملية، بعد إلغاء أهم 
املهرجانات، وبينها مهرجان كان، املنافس املباشر له، في 
مايو الفائت. ويتنافس ١٨ فيلما على انتزاع جائزة «األسد 
الذهبي» التي حازها فيلم «جوكر» لتود فيليبس العام 
٢٠١٩، قبل أن يفوز بعد خمسة أشهر بجائزتي أوسكار، 
إحداهما جائزة أفضل ممثل جلواكني فينكس. وبني األفالم 
املتنافســة في البندقيــة، واحد فرنســي، وآخر هندي، 
وأربعة أفالم إيطالية، أما األفالم األميركية فقليلة جدا.

السياح عادوا إلى البندقية التي تنتظر مهرجانها  (رويترز)

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


