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طبيب بريطاني: الشبكات 
االجتماعية من أسباب االكتئاب 

عند األطفال.

بعض الفلبينيات يصورن الكويت .. 
عالم من اجلحيم!

٭ والكبار قبل األطفال.. 
اسألوهم!

٭ على قولة املثل »يأكل وميش 
إيده بالطوفه«!

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

أبعد من الكلمات
»كان أبي وكاثرين كالصخرة التي استندت إليها 

في السجن«
كاميرون دوغالس )39 سنة(، ابن 
النجم مايكل دوغــالس احلائز على 
األوسكار، خالل تعبيره عن سعادته 
الغامرة بعد خروجه من السجن، الذي 
أمضى فيه 7 سنوات لتعاطيه املخدرات.

»إنها تفعل هذا منذ عقود«
تعليــق لبعض نقــاد الفن بعدما 
ارتدت النجمة جوان كولينز )84 
سنة( قفازا في يديها كي تتجنب التقاط 
ڤيروس اإلنفلونزا، خالل مصافحتها 
صديقاتها عند ســيرها على البساط 

األحمر.

»يبدو أنه لم يجذب اهتمام أحد«
املمثلة اإليرلندية سوارسي رونان 
تكشف أنها أرادت مرة أن تشاهد 
عرضا لفيلمها اجلديد »ليدي بيرد«، 
لكن عندما توجهت لدار الســينما لم 

جتد في الصالة سوى 6 أشخاص.

»من الواضح أنه تراجع عن تعهده بسهولة!«
املمثل واملنتج األميركي  أصدقاء 
إدريس ألبا )45 ســنة(، املفتون 
بالنجمة ســابرينا دوير )29 ســنة(، 
يسخرون منه بعدما شوهد يركع على 
ركبته، ويطلب يدها للزواج، علما أنه 
كان قد أكد بعــد طالقه الثاني أنه لن 

يتزوج أبدا.

»سوف أفقد أبي إذا شاركت في 
أي أدوار إباحية بالسينما أو 

التلفزيون«.
جنمة فيلم »البقاء لألصلح« 
داني داير تكشف أن أباها 
هدد بأن يتبرأ منها وضرب 

أي ممثل يحــاول النوم معها في أي 
مسلسل تلفزيوني.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك  راضية 
مرضية   فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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حــار نســبيا وغائــم + غبار مع 
فرصة أمطار متفرقة في وقت الحق 
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى 

شمالية غربية.
سرعتها من ٢٠ ـ 55 كم/ س.

العظمى: ٢5 - الصغرى: ١٤

أعلى مد: ١١:5٢         ص ١٠:٠٣م
أدنى جزر: ٠5.٢٩     ص ٠٤.٣١م

من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري

عطلة العيد الوطني
عطلة أسبوعية٧ جمادى اآلخرة٢٠١٨/٢/٢٣اجلمعة
راحة أسبوعية٨ جمادى اآلخرة٢٠١٨/٢/٢٤السبت
العيد الوطني٩ جمادى اآلخرة٢٠١٨/٢/٢5األحد
عيد التحرير١٠ جمادى اآلخرة٢٠١٨/٢/٢6االثنني

»إسبرسو« أداة ال غنى عنها للعلماء الذين ميسحون الفضاء 

استعراضات أخاذة

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

»إسبرسو« يكتشف كواكب جديدة مشابهة لألرض

عروض أخّاذة ورسائل سياسية في كرنڤال ريو

شهدت شوارع مدينة ريو دي جانيرو 
استعراضات أخاذة بألوانها وإيقاعاتها 
وأيضا مبضامينها السياسية االنتقادية 
التي لم توفر رئيس البالد ورئيس البلدية.
وليل األحد ـ االثنني، اجتمع أكثر من 
٧٢ ألف شخص ملشاهدة »أكبر استعراض 
في األرض«، كما يصفه منظموه، في جادة 
سامبودرومو، وهو شارع طويل حتيط 
به احلدائق وجتــري فيه عادة عروض 
نخبة النخبة من مدارس السامبا في ريو.

وتوالت العروض حتى فجر االثنني، 
وشوهد الراقصون على عربات ضخمة 
مرتدين أزياء زاهية يتمايلون على وقع 

اآلالت اإليقاعية الصاخبة.
ومع أن الكثيرين ينظرون إلى املهرجان 
على أنه فسحة للترويح عن النفس من 
األزمات التي تعصــف بالبرازيل، إال أن 
العروض لم تخل من الرسائل السياسية 

واالجتماعية.
وبذلك، لم يكن املهرجان مجرد مناسبة 

فنية وثقافية ســنوية، بل أيضا منصة 
لتناول األزمات التي تعصف بالبرازيل 

من الفقر والعنف والفساد.
وكان الهدف األول للمنتقدين رئيس 
بلدية ريو مارســيلو كريفيال وهو قس 
سابق يتهمه معارضوه بأنه يحاول إفساد 

املهرجان مدفوعا بقناعاته الدينية.
فقد قررت السلطات احمللية تخفيض 
املساعدات املمنوحة ملدارس السامبا بداعي 
األزمة املالية التي ترزح حتتها البرازيل.

كعكة العروس تُعرض مبليون دوالر في دبي!

صنعها استغرق خمسة أيام وما يزيد 
على ألــف بيضة.. إنها كعكة على شــكل 
عــروس ثمنها مليــون دوالر تعرض في 

معرض العروس بدبي.
وتوضح املصممــة أن كعكة العروس 
العربيــة، وهــي بــذات حجــم العــروس 
الطبيعية، ترصع بخمس قطع من األملاس 

النقي عيار ٣ قراريط يبلغ ثمن كل واحدة 
منها ٢٠٠ ألف دوالر.

وتقــول املصممة البريطانية املعروفة 
عامليا ديبي وينغهام، مصممة هذه الكعكة، 
إن معرض العروس اقترح عليها أن تصمم 
كعكة وسرعان ما توصلت إلى فكرة الشكل 
اخلــاص بها، ومن هنا جاء التصميم على 

شكل عروس عربية. ومتزح وينغهام قائلة 
ان العروس قد تبدو »هزيلة جدا ونحيلة«، 

لكن الكعكة تزن ١٢٠ كيلوغراما.
وأضافت: »لذلك فهي أثقل مما تبدو لكن 
الكعكــة متيل إلى أن تكــون كذلك ألنه مت 
اســتخدام ألف بيضة في صنعها، بالتالي 

فهذه كمية كبيرة بالتأكيد«.

رئيسة ليبيريا السابقة تفوز 
بجائزة مو إبراهيم

فازت رئيسة ليبيريا السابقة إلني جونسون سيرليف 
بجائزة مو إبراهيم لإلجناز في القيادة األفريقية لعام 
٢٠١٧، التي تهدف إلى حتسني نوعية القيادة السياسية في 
القارة، بعد أن سلمت السلطة في أول انتقال دميوقراطي 

سلمي للسلطة في بالدها منذ سبعة عقود.
وأشادت مؤسسة مو إبراهيم بجونسون سيرليف 
»لقيادتها املتميزة والتي حققت التغيير« بقيادة االنتعاش 

في ليبيريا بعد حرب أهلية استمرت سنوات.

إلني جونسون

كعكة على شكل عروس ثمنها مليون دوالر

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

يبدأ فــي اكتوبــر املقبل 
العمــل بجهاز علمــي جديد 
في تشيلي مخصص للبحث 
بدقة عالية عن كواكب مشابهة 

لألرض.
ويتوقــع أن يشــكل هذا 
الطيــف  لقيــاس  اجلهــاز 
الضوئي املسمى »إسبرسو« 
أداة ال غنى عنها للعلماء الذين 
ميسحون الفضاء بحثا عن 
أي أثر حلياة خارج األرض.
وسيبدأ هذا اجلهاز عمله 
في اخلريف املقبل من صحراء 
أتاكاما في شــمال تشــيلي، 
علــى بعــد ١٢٠٠ كيلومتــر 
شمال العاصمة، وهو موقع 
تتركز فيه املراصد واألجهزة 
الفضائية ملا فيه من خاصيات 
مســاعدة، منها جفاف اجلو 

ووضوح السماء.
ويتوقع أن تضم تشيلي 
٧٠% من أجهزة رصد الفضاء 
في العالم، بحلول العام ٢٠٢٠.

وسيكون »إسبرسو« تابعا 
ملرصد بارانال، الذي تأسس 
فــي العــام ١٩٩٨، ليعمل في 
خدمة التلسكوبات العمالقة 
األربعة التي تشــكل املرصد 

بالتلسكوبات األربعة في آن 
واحد، وهو أمر لم يكن ممكنا 
من قبل، ولذا سيزيد احتمال 
العثور على كواكب مشابهة 
لــألرض مــن حيــث احلجم 
والوزن والظروف التي جتعل 

األوروبي اجلنوبي.
الفضــاء  ويقــول عالــم 
اإليطالي غاسباري لو كورتو 
املسؤول في املرصد األوروبي 
وأحد املشرفني على املشروع 
»سيكون إسبرسو موصوال 

احلياة فيها ممكنة«.
وهذا اجلهاز اجلديد يبدو 
وكأنه علبة سوداء بسيطة، 
لكنــه قــادر على جمــع كل 
الضــوء امللتقط من جنم ما 

بواسطة التلسكوبات.

أسود تقتل متسلاًل مشتبهًا به
في متنزه للصيد بجنوب أفريقيا

د.ب.أ: نهشت زمرة من األسود صيادا متسلال مشتبها 
به حتى املوت في محمية خاصة للصيد في شمال شرق 

دولة جنوب أفريقيا.
وقال املتحدث باسم شرطة إقليم ليمبوبو، مواتشي 
جنويبي، لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( إن مجموعة 
من ثالثة صيادين دخلت بشــكل سري متنزه الصيد 
احملــاط بالســياج بالقرب من بلدة هويدســبريت في 

اإلقليم مطلع هذا األسبوع.
وأضاف أن أحد الصيادين لقي حتفه على يد األسود، 

فيما متكن االثنان اآلخران من الفرار.
وال تزال الشرطة حتاول حتديد هوية الرجل الذي 

التهمه األسود بالكامل تقريبا، وفقا للمتحدث.
كما أشــار إلى أنــه يجري البحث عن الشــخصني 

اآلخرين.
ويشيع الصيد غير املشروع، ال سيما الذي يستهدف 
احلصول على قرون حيوانات وحيد القرن وعاج األفيال، 

في متنزهات الصيد بأنحاء جنوب أفريقيا.


