خبر غير عاجل

أروى اليمنية تعلن شفاءها من «كورونا»
اأعلن��ت المطرب��ة اليمني��ة اأروى �شفاءه��ا م��ن فيرو�ض
كورون��ا ،حيث ن�ش��رت �ش��ورة برفق��ة ابنتها عب��ر �شتورى
ح�شابها بموق��ع اإن�شتجرام ،وكتبت« :اأخي��را �شلبي» ،و�شط
تهان��يجمهوره��ا.
وكان��ت اأروى ك�شف��ت اإ�شابته��ا بفيرو���ض كورونا من
حوالي أا�شبوعي��ن ،وذلك عبر ح�شابها عل��ى موقع التوا�شل
الجتماعي« ،تويتر» ،حيث كتبت من��ذ قليل« :لاأ�شف اليوم
نتيجة فح�ض كورونا طلعت إايجابية ..ادعولي اه ينجيني

منه��اوم��ايلقطوه��ازوج��يوبنت��يوعائلت��ي..اآمي��ن».
ي�شار إالى أان الفنانة اليمني��ة ن�شرت فوتو�شي�شن خال
الحجر ال�شح��ي ،حيث �شارك��ت �شورها م��ع متابعيها عبر
ح�شابها على موق��ع إان�شتجرام ،وكتبت ف��ي تعليقها عليها:
«اأجمل ما في الم��راأة ثقتها بنف�شها» ،كم��ا ردت على البع�ض
ممن ا�شتغربوا التقاطها فوتو�شي�شن بوقت إا�شابتها بكورونا،
وقال��ت« :للتو�شيح ف��ي نا�ض فاك��رة اإن اأنا ب�ش��ور وعندي
كورونا ،هذا الفوتو�شوت تم م��ن حوال��ي أاكث��ر م��ن �شه��ر».

بلقيس ّ
تشوق محبيها ألبومها المرتقب «حالة جديدة»
ن�ش��رت الفنانة اليمني��ة بلقي�ض فيدي��و ق�شيرا
ت�شويقيا لألبومها الذي �شتطرحه قريب ًا تحت عنوان
«حال��ة جدي��دة» .وظه��رت ف��ي الفيدي��و بالأبي�ض
والأ�شود وهي تم�شك مراآة تعك�ض �شورة عينيها اإلى
الأم��امث��متلتف��تاإل��ىجانبه��ا.
وكانت بلقي�ض قد ك�شفت قب��ل ب�شعة اأ�شهر اأن
األبومها الجديد �شيكون خليجيا وعربيا وا�شتكملت
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سيارتي إلى اإنعاش

بقلم :زيد عقاب الخطيب

منذ أ� �سبوعين تقريب ًا كتبت م �ق��ا ًا عن
تعر�ض �سيارتي للتلف في �لزجاج و�لتو�ير
أ�ي � إاط��ار�ت � أاربعة لها ب�سبب �سو�رعنا
�لتالفة و�لمليئة بالحفر و�لتي جعلت من
أ��سحاب �ل�سيار�ت يدعون على من ت�سبب
في ظهور تلك �لحفر في �سو�رعنا بمجرد
�سقوط مطر خفيف من أ��سحاب �ل�سركات
�لتي تنفذ م�ساريع �سفلتة �ل�سو�رع.
� أا ��س�ب��وع قبل �لما�سي نا�سدت معالي
وزيرة � أا�سغال �لن�سطة أ�ن ت�سدد �لعقوبات
ع�ل��ى بع�ض � ل���س��ر ك��ات � ل �ت��ي تنفذ �سفلتة
�ل�سو�رع بالغ�ض بالخلطات وت�سببت بتلفيات
�ل�سيار�ت من تطاير �لح�سى لتك�سر �لزجاج
و�لحفر �لتي تخرب � إاطار�ت و�ل�سا�سيات
إ�لى �ازاقات ..منذ أ��سبوعين تلفت �سيارتي
من ��س��و�رع منطقة � أا ندل�ض ف أا خذتها إ� لى
كر�جات �ل�سويخ ودفعت �ل�سيء �لفاني
و إ�� �س��اح �ه��ا ل �م��دة  3أ�ي� ��ام ث��م أ�خ��رج�ت�ه��ا
وتعر�ست �سيارتي �لم�سكينة لنف�ض ما
تعر�ست له قبل ذلك و�ليوم تئن �سيارتي
من كثرة �لتلفيات ولربما �سنحولها إ�لى غرفة
� إان�ع��ا���ض ف��ي غرفة ك��ر�ج �لمكانيكي لي�ض
ب�سبب كورونا بل ب�سبب �سو�رعنا �لتالفة.
�ه كريم و�ه �لم�ستعان على ما يفعل بنا.

«واتساب» يختبر ميزة طال انتظارها!

تلقت مكالمات الفيديو دفعة هائلة في ع��ام  ،2020حيث جعل الوباء
من الم�شتحيل روؤية بع�شنا بع�شا �شخ�ش ًيا .وبداأ تطبيق وات�شاب في العمل
على ذلك من خال تو�شيع قدرات مكالمات الفيديو �شمن تطبيقات الأجهزة
المحمولة ،فقد ا�شتغرقت ن�شخة الويب الخا�شة بالتطبيق وق ًتا اأطول.
وتمثل ن�شخ��ة الويب من تطبي��ق وات�شاب إا�شافة مهم��ة ألولئك الذين
ي�شتخدمون وات�شاب با�شتمرار ،ويعني هذا عدم الحاجة للو�شول إالى الهاتف
وال�شتجابة اأثناء العمل عبر جهاز الحا�شب.
وكان النق�ض الكبير في المكالمات ،خا�شةً بالن�شبة لاأعمال التجارية،
اأحد العيوب الرئي�شية لفترة من الوقت �شمن ن�شخة الويب من الخدمة.
واأدى ذلك اإلى تخطي الم�شتخدمين لن�شخة الويب من تطبيق وات�شاب
وا�شتخدام خدمات  Google Meetأاو .Zoom
خيرا جعل المكالمات الفيديوية والمكالمات
ويبدو أان وات�شاب قررت أا ً
خيارا ،وه��و ما يعني عل��ى الأرج��ح اأن الخدمة تري��د الحتفاظ
ال�شوتي��ة
ً
بم�شتخدميها وا�شتعادة الم�شتخدمين الذين انتقلوا اإلى خدمات مناف�شة.
واأكدت وات�شاب اأن المي��زة �شتطرح هذا العام ،حي��ث كانت تعمل منذ
عامين اأو نحو ذلك على تنفيذ المكالمات عبر ن�شخة الويب ،لكن هناك حاجة
دائما إالى الت�شال بالهاتف.
ً
ومع ذلك ،ل ت��زال في الغالب ف��ي المرحل��ة التجريبي��ة ،ور أاى بع�ض
الم�شتخدمي��ن اأنه يمكنهم بالفع��ل ا�شتخدام مكالمات الفيدي��و ،لكن لم يتم
تنفيذها عالم ًيا بعد.
وتعمل الوظيفة مثل المكالمات عبر تطبيق الهاتف المحمول ،اإذ تفتح
نافذة للم�شتخدم عند اإجراء مكالمة لقبول المكالمة اأو رف�شها.
تماما إاذا
وت�شمح ن�شخة الويب أا ً
ي�شا للم�شتخدمي��ن بتعطيل الوظيفة ً
كانوا يف�شلون ذلك.
وتطرح وات�شاب المكالمات التجريبية لم�شتخدمين محددين ،لكن ب�شبب
كونها ميزة تجريبية ،فهي متاحة لعدد قليل ج ًدا من الأ�شخا�ض.
ول يزال من غير الوا�شح متى �شتقوم وات�ش��اب بتوفير ميزة مكالمات
الفيديو للجميع ،لكن بعد م�شكلة �شيا�شة الخ�شو�شية الجديدة ،فمن المحتمل
أان تقترب وات�شاب من أاي ميزات جديدة بحذر قلياً.
يذكر أان من�شة وات�شاب أاعلنت في وقت �شابق من هذا ال�شهر عن ت أاخير
لمدة ثاثة اأ�شهر ل�شيا�شة الخ�شو�شية الجديدة التي كان من المقرر اأن تدخل
حيز التنفيذ في  8فبراير بعد الرتباك الوا�شع النطاق حول كون ال�شيا�شة
الجديدة تفر�ض م�شاركة البيانات مع �شركة في�شبوك.

رئيس التحرير:
يومية  -شبابية  -رياضية  -شاملة

كل التح�شي��رات فيه ليك��ون جاهزاً باأكم��ل واأجمل
�شورة لمحبيها الذين تحم�شوا لاألبوم فور ن�شرها
التي��زر.
و ف��ي فيد ي��و ظه��ر ت في��ه مبا �ش��ر ة ر د ت
عل��ى اأ �شئل��ة جمهو ر ه��ا  ،لكنه��ا ل��م تك�ش��ف
عن تفا�شي��ل الألبوم م�شيرة الى اأنه��ا �شتدع العمل
يتكل��مع��ننف�ش��ه.

د .زهير إبراهيم العباد

تصدر عن شركة اأوراق الكويتية للخدمات اإعامية

تأجيل حفل راشد الماجد في مهرجان دبي للتسوق
ال�شكر لكل من قام بتقديم واجب العزاء في
وفاة والدته ،وغرد عبر ح�شابه على تويتر،
جميعا
قائا« :خال�ض ال�شكر والعرفان لكم
ً
على تعازيكم وموا�شاتكم لنا لم�شابنا الجلل
بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها اه ،ن�شاأل
اه �شبحانه وتعال��ى أان يغفر لها ويرزقها
بف�شله ورحمته الفردو�ض الأعلى من الجنة
جميعا واأن ل يريكم اأي مكروه
واأن يحفظكم
ً
عزيز لديكم اإنا ه واإنا اإليه راجعون».
في ٍ

,óLÉªdG ó°TGQ …Oƒ©°ùdG ¿ÉæØdG ¢û«©j
™e ´Gô°U ó©H ¬JódGh IÉaƒd ¿õëdG øe ádÉM
المر�ض الأ�شبوع الما�شي ،وكان لرا�شد حفل
غنائي يوم  29يناي��ر الجاري �شمن حفات
مهرجان دبي للت�شوق ،وق��د اأعلن القائمون
عل��ى الحفل ت أاجيل��ه ب�شبب ظ��روف الحداد
التى يمر بها را�شد و�شيتم الإعان قريب ًا عن
الموعد الجديد للحفل.
وحر���ض را�ش��د الماجد ،عل��ى توجيه

المقاات

معدل الحرارة

تنويه الجريدة

26 - 11
أوقات الصاة
ال��ف��ج��ر
الشروق
ا لظ��هر
ا لع��صر
المغ�رب
العش�اء

05 : 16
06 : 39
12 : 011
03 : 02
05 : 23
06 : 53

حالة البحر
خفيف إلى معتدل الموج
ارتفاع الموج
 6 - 2قدم

جميع المقاات تعبر عن رأي أصحابها
وليس بالضرورة رأي الجريدة أو الموقع

أسعار «الزبيدي» نار
�سدتني �ل��ت��ق��اري��ر �لتلفزيونية أ� و
�ليوتيوبية �ل��م�����س��ورة و�لمنت�سرة
عبر و�سائل �لتو��سل �اجتماعي عن
�رت��ف��اع �سعر كيلو أ� �سماك �لزبيدي
�لكويتي إ� ل���ى ع�سرين دي��ن��ار� ،ولم
أ��سدق ذلك حيث إ�نه في جميع دول
�ل��ع��ال��م خ��ا���س��ة �ل��ب��ح��ري��ة ت��ج��د أ�ن ما
لديها من ثروة ونعمة �لبحر تجد أ�ن
أ� �سماكها �لمحلية تكون أ� رخ�ض من
�لم�ستوردة ولي�ض �لعك�ض كما يحدث
عندنا .ما يثير �ل�سك ب أان هناك مافيا
ا�سماك على ح�ساب
تتاعب ب أا�سعار � أ

متمثلة بحما ية � لم�ستهلك و بلد ية
�لكويت.
ا �سماك تحتاج إ� ل��ى رقابة
تجارة � أ
ا ن م��ا ن��ج��ده م � ؤو خ��ر� هي
وتنظيم ،أ
فو�سى تحتاج إ� ل��ى ت�سديد �لرقابة
عليها مع تطبيق �لقانون ب�سكل فعلي
وفاعل مع تطبيق �لتفتي�ض �ل��دوري
ا�سماك من عملية خلط
على فح�ض � أ
بقلم :صاح الكندري
�لمحلية بالم�ستوردة.
خا�سة �لكام �..لزبيدي أ� �سعاره
�لنا�ض �أي ما يعتبر ذلك غ�س ًا محرما نار وبحاجة إ�لى عملية �ل�سبط و�لربط.
يجب مو�جهته من خال �لمخت�سين تحياتي.
في �أجهزة �لدولة مثل وز�رة �لتجارة

فاكسين أحمد بدير يكسب!
بينما تجتاح �لعالم �ل�سالة �لثانية
من فيرو�ض كوفيد  -19و�لم�سمى
بكوفيد  ،-2 0تتناف�ض �ل�سركات
�لعالمية على بيع لقاحاتها �لمختلفة
�ل��م��ك��ون��ة م��ن �ل��م�����س��ل �ل�����س��اف��ي أ�ي
باعث على �لم�ساد�ت �سد �لفيرو�ض
وت�سديرها إ�لى دول �لعالم �لثالث،
تح�سب ًا لانت�سار �لكبير و�ل��ذي من
�لمتوقع أ�ن يح�سد مليار ن�سمة ما لم
يتم أ� خذ �للقاحات �لتي قامت عليها
�ل��در����س��ات �لمخبرية و�لطبية في
انتاجها.
مختبر�ت �لدول �لمتقدمة إ
اعامية �لتي لم تغب
ومع �ل�سجة � إ
اذ�ع���ات �لعربية
عن �لف�سائيات و� إ
و�لعالمية عن �لت�سكيك أ� و �لتطمين
لل�سعوب ح��ول �للقاحات و آ� ث��اره��ا
�لجانبية �لقاتلة أ� و �لمماثلة للطعوم
ان�سان ،و�لتي �عتدنا
اخرى على � إ
� أ
ا بنائنا منذ
على أ� خذها أ� و إ� عطائها أ
اول����ى ،وم��از�ل��ت
���س��ن��و�ت حياتنا � أ
�ل�����س��ع��وب ب��ي��ن �ل�����س��ك و�ل��ي��ق��ي��ن في
تحقيق �لفائدة �لمرجوة من �للقاحات
�سد فيرو�ض  ،-19و�لت�سافي من
�لوباء �لجائحة.
ظل �لتعتيم على �سلبيات
وحتى في ّ
ا ف�����س��اح و�لك�سف عن
�ل��ل��ق��اح أ� و � إ
ف��و�ئ��ده ،ت�ساءلت ع��ن م��دى تمثيل
اطباء �لعرب من �لكفاء�ت �لعلمية
� أ
�لعليا من عمالقة �لطب وح�سورهم
خ��ال �ل��در����س��ات �لتي أ�قيمت على
أ� بحاث �للقاحات من أ� ي بل ٍد عالمي
ك��ان إ� ن��ت��اج��ه��ا أ� و �لملتقيات �لطبية
اع������ان ع���ن ت��و�ف��ر
�ل��ت��ي ���س��ب��ق��ت � إ
www.alkuwaityah.com
info.alkuwaityah@gmail.com

بقلم :رباب عبيد

ا���س��اف��ة إ�ل����ى أ�ن��ن��ي
�ل��ل��ق��اح��ات ،ب��ا إ
أ�ت�����س��اءل ل��م��اذ� لي�ست لدينا �لقدرة
على إ�نتاج فاك�سينات ل�سركات طبية
عربية لمكافحة �لفيرو�ض ،م��اد�م
�لفيرو�ض م�ستجد� متمحور� ومتطور�
و�لمناخات تختلف من قارة �لى قارة
ومن بلد إ�لى بلد.
ا �سئلة تجعلني أ� ع��ود
وكثير من � أ
بالذ�كرة إ�لى �لزمن �لجميل و�لم�سل
�ل���ذي ت��م إ�ن��ت��اج��ه ع���ام  1989على
خ�����س��ب��ة �ل��م�����س��رح ف���ي م�����س��رح��ي��ة
«�ل�سعايدة و�سلو�» ..فهل ن�ستذكر
�ل���ه���دف م���ن إ�ن���ت���اج د .ج����اد م�سل
«�لحب»؟
ف�سول �لم�سرحية حاكت �ل�سمائر
�لعربية في �سرورة إ�يجاد بيئة مل ؤوها
لتعم
�لمحبة و�ل�����س��ام بين �لنا�ض
ّ
�لوطن �لكبير لتحقيق �لوحدة �لعربية
�ل���ق���ادرة ع��ل��ى م��و�ج��ه��ة �ل��ت��ح��دي��ات
اوبئة و�لقدرة على
ازمات ومنها � أ
و� أ
اوبئة
إ�نتاج فاك�سينات لمو�جهة كل � أ
و�لت�سافي.
كان يرى د .جاد «�لفنان أ�حمد بدير»
أ�ن �لعاطفة و�لحب هما �لحل لجميع

امر��ض �لقاتلة و�لمعدية بين �لب�سر،
� أ
فكانت هناك �ل�سدمة لجاد وزوجته
هنادي �للذين �نتقا من �ل�سعيد إ�لى
�لمجتمع �لمدني ف��ي �ل��ق��اه��رة ،هنا
�لتحو ل مفهوم �ل�سغف
كانت نقطة
ّ
لن�سر �اختر�ع لمخترع عربي ب�سيط
في مجتمع �لمدنية و�لتقدم �لتي ير�ها
�لب�سطاء في قرى بادنا �لعربية بو�بة
�ل�سهرة ،فوجد �لطبيب «جاد» حياة
أ�نا�ض ي�سودهم نظام «�لبيروقر�طية»
�لتي ��ستخدم و أ� عنى بجزئيتها أ� ي
�لتعبير عن �سيطرة �لموظفين دون
مبااة على م�سالح �لجماهير ودون
م�س ؤوولية أ�مامهم.
عك�ست �لم�سرحية جانب ًا من �لثقافة
�ل��م�����س��ري��ة ،خ�سو�سا ف��ي منطقة
�سعيد م�سر ،نقلت بطريقة فكاهية
جعلتها من أ� نجح �لم�سرحيات في
�ل��ع��ال��م �ل��ع��رب��ي ل��م��ا ت�سمنتها من
ر���س��ائ��ل مجتمعية ملفوفة بقو�لب
كوميدية ،جعلت �ل�سارع �لعربي ا
ين�سى دو�ء أ� و م�سل « أ� حمد بدير»
�لدكتور «ج���اد» ،أ� و م�سروب أ� ك��رم
تفوق على م�سل د .جاد.
�لذي ّ
مقاربة فنية �سحية لما يحدث �ليوم
في عالمنا �لعربي وخ�سو�س ًا حول
�للغط �ل�سعبي و�لطبي و�لتوج�ض من
آ�ثار «�لفاك�سينات» �لقاتلة أ�و �لدو�ء
�ل��ذي �سي أاخذنا إ�ل��ى عالم �لت�سافي،
لذلك أ� ج��د أ� ن فاك�سين « أ� حمد بدير»
يك�سب حتى لو أ��ساعته بيروقر�طية
انظمة في عالمنا �لعربي و�لنظام
� أ
�لدولي.

اإعان

لإشتراك بخدمة واتساب

99854766

90944242
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