
خووش حچي يا ألطاف اهللا

حفل غير قانوني يغّرم ١٤ طالبًا 
فرنسيًا في اليونان ٨٢٠٠ دوالر.

اإليرادات النفطية تتخطى 
املتوقع بـ ١٣٦٪.

  وإحدى احلكومات كانت 
ستجني املاليني لو طبقت 

الغرامات على كل احلفالت 
والتجمعات!

  خبر جيد.. وفرصة ثانية 
لعودة التركيز على أهمية تنويع 

االقتصاد الكويتي!

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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اجلمعة

واحد أبواللطف

٤:٣٥الفجر
٥:٥٤الشروق

١١:٥٦الظهر
٣:٢٣العصر

٥:٥٨املغرب
٧:١٥العشاء

العظمى:  ٢٧
الصغرى:  ١٥

أعلى مد: ٣:٣٤ ص ـ ٢:٥١ م
أدنى جزر: ٩:١١ ص ـ ٩:٥٨ م

 

أبعد من الكلمات 
«البحث عن ضوء رغم الظالم هو أسلوب الحياة 

األميركي»

جو بايــدن، الرئيس األميركي 
يؤكد أن القادم أفضل من احلالي.

«الجائحة هدمت ما أنجزناه خالل ٣٠ ســنة 
لحماية الفقراء»

ديڤيد كاميــرون، رئيس وزراء 
بريطانيا األسبق، يؤكد أن اجلائحة 

أضرت الفقراء أكثر من غيرهم.

«لم نشهد انخفاضًا كهذا في عدد السكان منذ 
قرن»

الســكان  مكتــب إحصاءات 
األســترالي، يؤكد انخفاض غير 
مســبوق في عدد السكان بسبب 

كوڤيد.

«يراك أناس أشد سوادًا منهم، بينما يراك آخرون 
أقل سوادًا»

سيدني هندرسون، صحافية 
أميركية، تؤكد أن جمال بشــرة 
الدوقة ميغان ميركل ال يعني أنها 

ليست ملونة.

«أطفالي يحبون الثرثرة ويصيبونني بالجنون»

املمثلة األميركية كريستني بيل، 
٣٩ سنة، تشــكو فترة انعزالها مع 

صغارها.

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

البقاء هللا

مهيه سهو سالم املطيري: أرملة غازي مرزوق املطيري: ٨٣ 
عاما ـ ت: ٦٥٠٠٠٣٣٦ ـ شيعت.

حســني علي عبداهللا العبداالله: ٦٩ عاما ـ ت: ٥٠٢٥٢١٢٥ ـ 
٥٠١٩٢٢٣٣ ـ ٩٤٤٣٢١٧٦ ـ شيع. 

فاطمه محمود أمان اهللا املوسوي: ٨٤ عاما ـ ت: ٦٦٥٨٠٠٨٠ ـ 
٦٦٦١٤٤٦١ ـ شيعت.

محمد إبراهيم نصار النصار: ٧٨ عاماـ  ت: ٩٩٠٤٠٦٦٣ـ  ٩٩٥٣٢٤٥٨ 
ـ شيع.

سليمان علي حيدر محمد: ٧٤ عاما ـ ت: ٩٧٧٧٧٣٤٧ ـ شيع.
نوره عبداهللا زايد الفهد: أرملة عوض مرزوق بدر العتيبي: 

٧٤ عاما ـ ت: ٩٩٧٣٣٦٦٩ ـ شيعت.
هيا سليمان محمد اللهيب: أرملة جاسم مشاري العنجري: ٨٩ 

عاما ـ ت: ٦٦٣١١١١١ ـ شيعت.
منيره ناصر الضاوي: أرملة منصور محمد املفرج: ٩١ عاما ـ 

ت: ٦٦٦٢٣٢٥٣ ـ شيعت.
هبه خلف محمد السبتي: زوجة مشاري عبداهللا البالول: ٣٦ 

عاما ـ ت: ٩٧٩٥٦٦٨٨ ـ ٩٩٩٤٥٥٨٠ ـ شيعت.
طالب علي حسني معرفي: ٧٩ عاما ـ ت: ٦٦٠٠١٠١٠ ـ الدفن 

صباح اليوم.
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تابعونا وتواصلوا معنا

15فنون

غنيم الزعبي يطالب هيئة االتصاالت رسميًا 
مبنع وحظر تطبيَقي «كلوب هاوس» و«تيك توك»

الكاتــب  الزميــل  طالــب 
م.غنيــم الزعبــي القياديــني 
في الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنيــة املعلومــات مبنــع 
وحظــر تطبيقــي «كلــوب 
هاوس» Clubhouse وتيك توك 

Tik Tok في الكويت.
وقدم شكوتني في كتابني 
رســميني إلى الهيئــة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات، 
مبينا فيهما األسباب اجلوهرية 
التي دفعتــه للمطالبة مبنع 

وحظر هذين التطبيقني.
وقال الزميــل الزعبي في 
الكتاب األول الذي قدمه أمس 
حول تطبيق «كلوب هاوس»: 
«أقدم كتابي هذا لكم متضمنا 
الشكوى ضد تطبيق «كلوب 
هاوس» وأطالب مبنع وحظر 
يســتخدم  ألنــه  التطبيــق 

تــوك»: «أتقــدم لكــم بهــذه 
الشــكوى ضد تطبيق «تيك 
توك» بسبب سهولة وصول 
األطفــال لــه، ولعــدم وجود 
إعدادات حماية فيه ويحتوي 
على مواد سيئة وغير مناسبة 
لألطفال، وكذلك لتعارض هذه 

املــواد مع عاداتنــا وتقاليدنا 
الديــن اإلســالمي  وتعاليــم 
احلنيــف ما يعــرض اجليل 

الناشئ لالنحراف».
وطالب الزعبي القياديني في 
هيئة االتصاالت مبنع وحظر 
تطبيق «توك توك» في الكويت.

األول لعدم وجود ترخيص والثاني لتعريضه اجليل الناشئ من األطفال لالنحراف

م.غنيم الزعبي

االنترنــت فــي عمــل مكاملات 
 - voice over Ip - صوتيــة
وهو من األمور احملظورة، النه 
من دون ترخيــص من هيئة 

االتصاالت».
وأوضح في كتابه املتضمن 
الشــكوى من تطبيــق «تيك 

الشفاء من «كورونا» يعطي مناعة مساوية للقاح.. تقريبًا
املتعلق بڤيروس  السؤال 
كورونا والذي كثيرا ما يردده 
الذيــن أصيبــوا بالڤيــروس 
وتعافوا منــه هو حول ما اذا 
كانت إصابتهم توفر لهم املناعة 
الكافية ضد اإلصابة بالعدوى 
مــرة أخــرى. ولكــن دراســة 
للقاحي فايزر وأسترازينيكا 
أظهــرت أن جرعتــني منهمــا 
متنحــان احلمايــة ذاتها التي 
متنحها اإلصابــة بالڤيروس 
والشفاء منه. وهذا يعني أمرا 
واحدا هــو ان االصابة متنح 
اجلسم قدرا كبيرا من املناعة 

ضد االصابة مرة ثانية.
«ميــل  موقــع  وحســب 

أسبوعني على تلقيهم اجلرعة 
الثانيــة الداعمة مــن اللقاح. 
أما فيما يتعلق باملتعافني من 
االصابــة فــإن النتائج جاءت 

متقاربة إذ أصيب ٢٪ فقط منهم 
بالعدوى مرة أخرى. كما وجد 
الباحثون ان اعطاء جرعة أولى 
من اللقاح قلص بنسبة ٦٧٪ 
عدد املتطعمني الذين أصيبوا 

بأعراض بعد اسبوعني.
ومن املعروف ان فحص (بي 
سي آر) حساس جدا لدرجة انه 
يستطيع اكتشاف أصغر بقايا 
الڤيروس لدى الشخص حتى 
وان لم يعد معديا. وبذلك فإن 
الكميات الضئيلة من الڤيروس 
املكتشفة لدى الذين أصيبوا به 
ســابقا أو تلقوا اللقاح جتعل 
مــن امكان نقله لآلخرين أمرا 

بعيد االحتمال.

أونالين» فإن دراســة شملت 
١٣ ألفا من العاملني الصحيني 
في اجنلترا لم تظهر إصابة أي 
منهم بأعراض املرض بعد مرور 


