
خووش حچي يا ألطاف اهللا

وزير الصحة الياباني يعتذر 
عن فضيحة جتمع ٢٣ شخصًا 
في «حفل العشاء»: املوظفون 

خانوا ثقة الشعب.

استمرار احلظر حتى ٢٢ أبريل.

  وكل من يتجمع.. يجب أن 
يعتذر!

  نتمنى تسريع وتكثيف عملية 
التطعيم.. ماكو حل ثاني!

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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أبعد من الكلمات
«٣ ماليين جرعة لقاح يوميًا»

روشيل فالنسكي، مديرة مركز 
السيطرة على األوبئة األميركي، تؤكد 
رقما قياسيا إلعطاء اللقاح بأميركا.

«يقولون عملت مع ترامب رغبة في خفض ضرائبي»

أيس كيــوب، املمثل األميركي، 
يشارك ڤيديو عبر إنستغرام، يفسر 
فيه قلة تواجده على وسائل التواصل 

االجتماعي، بعد رحيل ترامب.

«نطور روبوت ليصبح رائد فضاء بدًال من البشر»

شو ناكانوسي، املخترع الياباني، 
يؤكد أن كلفة الروبوت اآللي أقل من 

كلفة إعداد رائد فضاء بشري.

«كتبت لي رسالة تطلب مساعدتي بينما كنت 
بحاجة لمن يساعدني»

شارون ستون، املمثلة األميركية، 
مفصحة عن طلــب املغنية بريتني 
سپيرز، مساعدتها خالل مرحلة صعبة 

من حياتها.

«سأكون مستعدة للموت وتراب المريخ األحمر 
تحت قدمي»

املغنية األميركية املعروفة باسم 
غراميز، خطيبة امللياردير األميركي 
ايلون ماسك الذي يعمل على إرسال 

مركبة إلى املريخ.

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

البقاء هللا
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تابعونا وتواصلوا معنا

إتالف ١٥ مليون جرعة من لقاح «جونسون» بسبب خلط خاطئ للمكونات
نيو برونسويك ـ د.ب.أ: أعلنت شركة 
صناعة األدوية األميركية «جونســون آند 
جونسون» عن اكتشاف أن إحدى تشغيالت 
اللقاح املضاد لڤيروس كورونا في مصنع 
شركة «إمييرجنت بيو سليوشنز» غير مطابقة 
للمعايير املقررة، مشيرة إلى أن هذه التشغيلة 
لم تكن قد وصلت إلــى مرحلة التعبئة أو 

التصنيع النهائية.
وجاء إعالن «جونسون آند جونسون» 
بعد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تاميز» 
األربعاء املاضي عن تدمير حوالي ١٥ مليون 
جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون» 
بسبب خطأ بشري نتيجة قيام العمال بخلط 
املكونات بطريقة غير صحيحة، مما أدى إلى 
تأخر في معدالت تسليم الشركة جلرعات 

اللقــاح. يذكر أن شــركة «إميرجينت بيو 
سليوشــنز» التي تدير املصنع الذي شهد 
املشكلة تشارك في تصنيع لقاحات كورونا 
لصالح كل من «جونســون آند جونسون» 
الســماح  لم يتم  التي  و«أســترازينيكا»، 
باستخدام لقاحها املضاد لكورونا في الواليات 

املتحدة حتى اآلن.
وقالت «جونســون آند جونسون» إنها 
تواصل العمل مع إدارة الغذاء والدواء األميركية 
وشــركة «إميرجينت» من أجل الســماح 
باستخدام مصنع شركة «إميرجينت» في 
تصنيع اللقاح وفقا للترخيص الذي حصلت 
عليه «جونسون آند جونسون»، التي قررت 
تعيني مجموعة من اخلبراء اإلضافيني في 
املصنع لإلشراف على عملية تصنيع اللقاحات.

«فيسبوك» يحذف ڤيديو مقابلة ترامب مع زوجة ابنه
رويترز: قالــت متحدثة 
باسم شركة فيسبوك األربعاء 
املاضــي، ان موقع التواصل 
أزال تســجيال  االجتماعــي 
مصــورا ملقابلة مع الرئيس 
األميركــي الســابق دونالــد 
ترامب، الذي اليزال محظورا 
من فيسبوك، من على صفحة 

الرا زوجة ابنه.
وانضمــت الرا ترامــب، 
املتزوجة مــن إريك ترامب، 
مؤخرا إلى شــبكة «فوكس 
نيــوز»، وروجت ملقابلة مع 
ترامب من أجل برنامجها عبر 
اإلنترنت (ذا رايت فيو) في 
منشــورات عبر انســتغرام 
الثالثاء، ونشــرت بعد ذلك 
صورة لبريد إلكتروني من 
فيســبوك يقول إن الڤيديو 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت حســابات ترامب 
على فيســبوك وانستغرام 

قد علقت ألجل غير مســمى 
بسبب التحريض على العنف 
إثــر أعمال شــغب قــام بها 
أنصاره في السادس من يناير 
املاضي في مبنى الكونغرس 
األميركي. وأرسل فيسبوك 
ملف تعليق حســاب ترامب 
إلى مجلسه املستقل للرقابة.
البريــد  فــي  وجــاء 
اإللكتروني: «بناء على احلظر 
الذي فرضناه على حسابات 
دونالد ترامب على فيسبوك 
وانستغرام، فإن أي محتوى 
إضافي بصوت دونالد ترامب 
سيزال وينتج عنه مزيد من 

القيود على احلسابات».
ولم يرد جيســون ميلر، 
املتحدث باسم ترامب، على 
طلب للتعليق على اإلجراء.

الرا ترمب

الذي نشــرته ويتحدث فيه 
ترامب أزيل بســبب احلظر 
املفروض على حساباته على 

اإلمارات: احلبس ملدة عام 
عقوبة «كذبة أبريل»

أبوظبيـ  أ.ش.أ: حذرت النيابة العامة لدولة اإلمارات 
من مغبة الوقوع حتت طائلة املساءلة القانونية نتيجة 
االجنراف وراء إطالق الشائعات الكاذبة وصناعة املقالب 
التي تلحق أضرارا باملجتمع بســبب ما يعرف بـ «كذبة 

أبريل».
وأشــارت النيابة العامة ـ عبر حساباتها على مواقع 
التواصل االجتماعي ـ إلى أن الشــائعات تؤثر سلبا في 
املجتمع وتضر باملصالح العامة، وتبث الروح السلبية 
وتكدر األمن العام، مؤكدة أن إطالقها جرمية يعاقب عليها 
القانون باحلبس مدة ال تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا 
أخبــارا أو بيانات أو إشــاعات كاذبة أو مغرضة، أو بث 
دعايات مثيرة، إذا كان من شــأن ذلك تكدير األمن العام 
أو إلقاء الرعب بني النــاس، أو إحلاق الضرر باملصلحة 
العامة، وذلك وفقا للمادة ١٩٨ مكرر من قانون العقوبات 

االحتادي.

مبنى وكالة الفضاء األوروبية

كرواتيا تريد إنقاذ رمزها الوطني.. ماعز إيستريا

فيلينيكي (كرواتيا) ـ أ.ف.پ: يتربع 
شعار ماعز إيستريا على العلم الكرواتي 
وأيضا على الالفتــات الترحيبية بزوار 
شبه اجلزيرة هذه في البحر األدرياتيكي، 
لكن هــذه احليوانات التي زودت لقرون 
القرويــني الفقراء بالغــذاء باتت تواجه 
خطرا حرجــا باالنقــراض، فبعدما كان 
عددهــا مقدرا باآلالف فــي القرن املاضي 
لم يعد هناك ســوى بضع عشــرات من 
حيوانات املاعــز البيضاء هذه املعروفة 
بخفــة حركتهــا وذكائهــا، وهــي محور 
برنامج إعادة تأهيل من السلطات احمللية. 
ويقول إيفان ميلوهانيتش (٣٢ عاما) أمام 

قطيعه «من الضروري احلفاظ على ماعز 
إيستريا ألنه جنس مستوطن»، مضيفا: 
«ثمة اهتمــام كبير باملنتجات الطبيعية 
احلقيقية» مثل احلليب وحلم املاعز بسبب 
منافعها الصحية. وميارس هذا الشــاب 
املقيم في قرية فيلينيكي مهنا عدة، على 
غرار كثيرين في مناطق إيستريا الريفية. 
فهو يقود شــاحنة كمــا يقطف الزيتون 
والكرمة ويســتقبل السياح في مزرعته 
حيث يعيــش مع والديه وزوجته وابنه 
البالغ ثالث سنوات. ويعتزم إيفان، وهو 
من املربني القالئل الذين ميلكون رؤوس 
ماعز من إيستريا، إنشاء مصنع لألجبان.

وقد أصبحت رؤوس ماعز إيســتريا 
نادرة. وقد أطلق برنامج إنقاذ سنة ٢٠١٠ 
مع مهمة أساسية تقوم على حتديد ما إذا 
كانت هذه احليوانات جنسا قائما بذاته.

وبعدها أدرج هذا احليوان على القائمة 
الوطنية لألجناس املستوطنة واحملمية.

وتسعى السلطات حاليا إلى مضاعفة 
عدد هذه احليوانات سنويا ليصل إلى ألف 
حيوان خالل عشــر ســنوات، خصوصا 
بفضل عمليــات تلقيح اصطناعي. وهي 
تدرس لهذه الغاية احلمض النووي حلوالي 
ثالثــني حيوانا ملقحا لتفادي اســتنفاد 

التراث اجليني لهذا النوع.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الوكالة األوروبية تطلب رواد 
فضاء بـ «دوام كامل»

باريسـ  د.ب.أ: فتحت وكالة الفضاء األوروبية (إيسا) 
باب تلقي طلبات املتقدمني إليها، حيث تبحث عن مرشحني 

لطاقمها الفضائي اجلديد ألول مرة منذ عشر سنوات.
ويتم غلق باب التقدمي في ٢٨ مايو مع استمرار عملية 
بحث الطلبات التي تشــمل ســت خطــوات حتى أواخر 

عام ٢٠٢٢.
وقالت وكالة الفضاء األوروبية في وقت ســابق إنها 
تتطلع إلى اختيار ما بني أربعة وستة رواد فضاء سيعملون 
بدوام كامل كجزء من طاقم فضائي يتم إرساله في مهام. 
وتبحث وكالة الفضاء األوروبية أيضا عن ٢٠ رائد فضاء 

آخرين كفريق احتياطي.
وتعد املتطلبات الواجب توافرها في املتقدمني عالية 
املستوى، حيث يجب أن يكونوا قد أكملوا درجة املاجستير 
علــى األقل في علــوم الطبيعة أو الطب أو الهندســة أو 
الرياضيات أو العلوم املعلوماتية ولديهم خبرة وظيفية 

ال تقل عن ثالث سنوات.
يشار إلى أن رخصة الطيران ليست من ضمن املتطلبات، 
ولكن يجب على املتقدمني اســتيفاء الشــروط ليكونوا 
قادرين على احلصــول عليها، مبا في ذلك تقدمي تقرير 

التقييم الطبي.
ويتطلب التقدم أيضا إجادة اللغة اإلجنليزية وإتقان 

لغة أخرى.
كما يتطلب التقدم لهذا العمل بعض الشروط اجلسمانية، 
حيث يتعني أن يتراوح طول الشخص بني ١٫٥ و١٫٩ متر، 

وأال يزيد عمره على ٥٠ عاما.
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لندن ـ رويترز: جّســد املمثل 
البريطانــي ريز أحمد شــخصية 
عازف طبول يصاب بالصمم في 
فيلم «ساوند أوف ميتال» (صوت 
املعدن)، وهو الدور الذي جعل منه 
أول مسلم يرشح جلائزة أوسكار 

أفضل ممثل.
وفــي الفيلــم، الــذي أخرجه 
داريــوس مــاردر، يجســد أحمد 
شخصية روبن الذي يقوم بجولة 
مع صديقته املغنية يفقد خاللها 
القدرة على السمع، ثم يسعى على 

مضض لطلب املساعدة وتعلم لغة 
اإلشارة. وقال أحمد ان استعداده 
لتجســيد الدور عن طريق تعلم 
عزف الطبول ولغة اإلشارة تطلب 

منه جهدا كبيرا.
قال أحمد لـ «رويترز»: «على 
املستوى العاطفي كان نصا قاسيا 
للغاية. كتب داريوس ماردر شيئا 

مؤثرا حقا».
وأحمــد (٣٨ عاما) مغني راب 
أيضا ومرشح جلائزة األكادميية 
البريطانيــة لفنــون الســينما 

والتلفزيــون (بافتا) عــن الدور 
نفسه في حفل يقام األسبوع املقبل.
وفي الفيلم ميضي روبن وقتا 
مــع أطفال صــم ويــدرس عزف 

الطبول.
ودخل أحمد التاريخ في الشهر 
املاضي كأول مسلم يرشح جلائزة 

أوسكار أفضل ممثل.
وقــال «اعتقــد أن الكثيــر من 
الناس يشــعرون بحماس شديد 
ألن فيلما عن الصم مرشح لنيل 

جائزة أفضل فيلم».

«إنستغرام» يالحق «تيك توك» 
مبيزة «رميكس» اجلديدة

كاليفورنيا ـ أ.ش.أ: أعلنت منصة إنستغرام عن إطالق 
ميزة جديدة عبر التطبيق. ووفقا للمنصة، فإن امليزة اجلديدة 
تسمى «رميكس» Remix، وتوفر ميزة «رميكس» آلية تسمح 
بتسجيل ڤيديو إلى جانب مقطع ڤيديو من مستخدم آخر. 
ويشــبه اخليار ميــزة Duets احلالية في «تيك توك»، التي 
تتيح للمستخدمني أيضا التفاعل مع محتوى ڤيديو لشخص 
 Reels Remix آخر أثناء إنشاء محتوى اخلاص بهم. كما يعد
خطوة أولى نحو منح املســتخدمني خيارا مهما واحدا على 

األقل للمشاركة والتعاون مع زمالئهم املبدعني.


