
أبقار ترعى أمام احلرائق

البابا لدى تقبيله الراهبة في الفاتيكان 

خووش حجي يا ألطاف اهللا

لي
لي

لي
لي

 لي
لي

 لي
لي

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

٢٠١٩ ----- ,-----٠٠ ---- ١٤٣٩ املوافق ٠٠ ---- ٢٠١٩  ,٠ - Issue No.٠٠٠٠٠  

اليوم

واحد أبواللطف

`

خووش حچي يا ألطاف اهللا

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      

اجلمعة

واحد أبواللطف

   2020 - Issue No.157٤1 ,١٠ ١٥Friday January من جمادى األولى ١٤٤١ املوافق ١٠ يناير ٢٠٢٠

٥ أيام عطلة العيـد الوطني 
وعيد التحرير.

سي.ان.ان: كوكب شبيه 
باألرض قد يكون صاحلا 

للسكن.

   أي مكان أفضل من األرض 

اآلن!!

   زهبوا حجوزاتكم من احلني.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

الوفيات

بدرية محمد عبداهللا الهاجري، أرملة ناصر خلف عبداهللا 
الهاجري: ٧٣ عاما ـ الرجال: السرة ـ ق٣ ـ ش٩ ـ م١٨ ـ 
ديوان منصور الهاجري ـ ت: ٩٩١٢٣٣٩١ ـ النساء: بيان 

ـ ق١١ ـ ش١ ـ ج١ ـ م١٩ ـ ت: ٢٥٣٩٢٢١٥ ـ شيعت.
خالد خليفة اجلاســم: ٦١ عاماـ  الرجال: الزهراءـ  ق١ـ  
ش١٢٠ـ  م٣٤ـ  ت: ٥٥٥٥١٩٨١ـ  ٦٦٤٤٥٥٢٩ـ  النساء: قرطبة 
ـ ق١ـ  ش٥ـ  م٣٠ـ  ت: ٥٥٢٣٣٨٠٣ـ  ٥٥٧٩٣٣٣٣ـ  شيع.
منال إسماعيل حسني الكندري: ٤٢ عاما ـ الرجال: ديوان 
الكنادرة ـ الشــعب ـ ت: ٩٩٥٤٤٠٩٩ ـ النساء: حطني ـ 

ق٣ ـ ش٣٠٩ ـ م٧ ـ شيعت.
خالد سعد الفرج محروس: ٧٤ عاما ـ الرجال: الروضة ـ 
صالة دسمان ـ ت: ٩٩٥٠٦٦٤٤ ـ النساء: إشبيلية ـ ق٤ 

ـ ش٤٣٦ ـ م١٧ ـ ت: ٩٧٨٠٤٧٦١ ـ شيع.
ناصر معلث عوض سليمان الرشيدي: ٦٤ عاماـ  الرجال: العزاء 

في مقبرة الصليبخات فقط ـ ت: ٦٦٧٧٩٨٨٩ ـ شيع.
كرمية سيد عبده عصفور، أرملة خليفة خلف اليتامى: ٨٢ 
عاماـ  الرجال: اليرموكـ  ق٣ـ  ش٣ـ  م٤٣ـ  ت: ٩٩٧١٢٩١٠ 
ـ النساء: اخلالدية ـ ق٤ ـ شارع عبداهللا خلف السعيد ـ 

م٦٣ ـ ت: ٩٧٢٢٣٠٠٢ ـ الدفن بعد صالة العصر.
أسماء صالح غازي الهاجري، زوجة عبدالرحمن مفلح غازي 
الهاجري: ٣٧ عاماـ  الرجال: الصليبخاتـ  ق٤ـ  ش١١٦ـ  
ج٥ـ  م٥١ـ  ت: ٩٧١١٦١٠٠ـ  النســاء: الدوحةـ  ق١ـ  ش٤ 

ـ م٢٦ ـ ت: ٩٥٥٢٢٥٤٤ ـ شيعت.
محمد ســويلم عبداهللا العازمي: ١٨ عاما ـ ضاحية صباح 
الســالم ـ ق٩ ـ ش٢ ـ م٣٦ ـ ج٢١ ـ ت: ٩٩٠٦٧٦٩٠ ـ 

٩٩٨٨١٩٣١ ـ شيع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«أنا مادة للمجالت التافهة رمبا ألن حياتي 

الشخصية كارثة»

املمثل براد پيت في حديث عن إتقانه 
فن التهرب من كاميرات املصورين. 

«أمامي هنا خمسة أوالد أكثر شجاعة وقوة 

وحكمة من أبيهم»

املمثل توم هانكس في كلمته في حفل 
جوائز الكرة الذهبية معتبرا زوجة ابنه 

واحدة من األوالد.

«ازداد وزني خـالل الكريسمـاس لكننـي 

أعتز بذلك»

اإلعالمية البريطانية سوزانا ريد عن 
الزيادة الطفيفة في وزنها.

«أنــا وكريــس سنتخــلى رسميـــا 

عـن واجباتنـا امللكية»

الكوميدية اميي شومر في إعالن ساخر 
يحاكي قــرار األمير هاري وزوجته 

بالسكن في كندا.
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املغفور له بإذن اهللا د. يعقوب حياتي

ــْل ــُر َمتَهَّ ــُل الكبي ــا الراِح أيه
لــي حديــٌث إليــك قبــَل الرحيِل

ً كنــَت واعدتَنــي الّصموَد َســِويا
فــي طريٍق أقوى مَن املســتحيِل

نَحُرُث البحَر فــي الوصوِل إليه
َعلَّنــا نَســتريُح عنــَد الوصــوِل

وعلــى الــدرِب أنهَكتـْـَك الليالــي
بالقليــِل قانعــاً  لْــَت  فتَرجَّ

ذاك درُب الرجــاِل حــني تَنــاَدوا
رفُضوا الصمَت أو ِرهاَن البديِل

ــوالً ــاري ُعق ــَت أن ُجت وتَرفَّع
وِقيــِل ِلقــاٍل  إال  فارغــاٍت 

ً حــنيَ مثَّلْتَهــم وَجنّْحــَت صوتــا
التمثيــِل بروعــِة  ـى  يَتَحلـَّ

قــد جَمعَت الضياءَ من أَلَِق الصبِح
ِلألُفــوِل ُجنوُمــُه  فعــاَدْت 

أتســاُم الشعوُب َسْوَم األضاحي
فتُجــازى وتَكتَفــي بالَعويــِل

ــاالً ــوميُ ِمث ــَك الق ــي نهُج وبق
منــه يَنســاُب كلُّ قــوٍل َجميــِل

ً ــا ــُر َمقام ــا الكبي ــتَرْح أيه فاْس
ــوِل ــاً بالقب ــُد مفَعم ــك اخلل فل

ً ســترى العترَة الكــراَم حصورا
ثَقيــِل ِحْمــٍل  وَســيَنْزاُح كلُّ 

نظم الشاعر علي يوسف 
املتروك قصيدة رثاء 

مبناسبة رحيل املرحوم 
الدكتور يعقوب حياتي 

عضو مجلس األمة السابق، 
رحمه اهللا تعالى..

صدمة وألم وإحباط في أروقة قصر باكينغهام 
بعد تخلي هاري وميغان عن مهماتهما امللكية

لندن - وكاالت: خّلف قرار 
األمير هاري وزوجته ميغان 
التخلــي عن دورهمــا البارز 
في العائلة املالكة البريطانية 
األربعــاء صدمــة كبيــرة في 
أروقة قصر باكينغهام. وقال 
مصدر ملكي إن األسرة املالكة 
البريطانية تشعر باأللم وخيبة 
األمل بسبب اإلعالن الصادم من 
األمير هاري وزوجته ميغان 
بأنهمــا ســيتنحيان عن أداء 
مهامهما الرئيسية وسيمضيان 
مزيــدا من الوقــت في أميركا 
الشمالية. وفاجأ إعالن هاري 
وميغان على مواقع التواصل 
االجتماعــي مســاء األربعاء، 
امللكــة إليزابيث جــدة هاري 
ووالده األمير تشالز ولي العهد 
ألنه لم يتم التشــاور معهما 

بشأن إصدار البيان.
وقال هاري إنه بعد أشهر 
من التأمل واملناقشــات، قرر 

كتاب الســير الذاتية لألسرة 
املالكة ومن ســيدفع تكاليف 
معيشتهما في أميركا الشمالية.
إنهمــا  الزوجــان  وقــال 
ســيعلنان التفاصيل الكاملة 
فور مناقشــة األمر مع امللكة 
ومع األمير تشالز، والد هاري، 

ومع شقيقه وليام.
وقــد جاءت هــذه األخبار 
الصادمة بعد سنة مضطربة 
للعائلــة املالكــة. فقد أمضى 
دوق ودوقــة ساســكس عيد 
امليــالد في كندا بعد حتدثهما 
عن الضغــوط التي يفرضها 
وجودهما في دائرة الضوء بعد 
زفافهما وإجناب طفلهما آرتشي 
فــي مايو. وهما كانا قد أعلنا 
أنهما لن ميضيا عيد امليالد مع 
امللكة إليزابيث الثانية وبقية 
أفــراد العائلة املالكة واختارا 
بدال من ذلــك أن ميضياه مع 

والدة ميغن دوريا راغالند.

الزوجان أن يصنعا لنفسيهما 
«دورا تقدميا جديدا» بالتخلي 
عــن املهــام امللكية وتقســيم 
الوقت بــني اململكــة املتحدة 
وأميــركا الشــمالية إلعطــاء 
التــي  املســاحة  أســرتهما 
الزوجان  حتتاجهــا. ويأمــل 
في حتقيق االســتقالل املادي 

وتأســيس منظمــة خيريــة 
جديــدة مع مواصلــة بعض 

املهام امللكية.
ووصف الزوجان اخلطوة 
املقبلــة بأنها مثيــرة لكن لم 
يتضــح بعد كيــف ميكن أن 
الزوجــان «نصــف  يصبــح 
ملكيــني» على حــد توصيف 

الزوجان فاجآ امللكة إليزابيث بالقرار: نرغب في حتقيق االستقالل املادي

هاري وميغان لدى زيارة مقر املفوضية العليا الكندية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«قرادة» تصيب بيبر مبرض المي وتؤثر على وظيفة دماغه

البابا فرنسيس يضع شرطًا فكاهيًا لتقبيل راهبة بالڤاتيكان

مونتريالـ  (أ.ف.ب): أعلن 
مغني البوب الكندي جاســنت 
بيبر األربعاء من خالل صفحته 
على «إنستغرام» بأنه مصاب 

مبرض «المي».
وأوضح بيبر في املنشور 
أنه سيقدم جتربته مع املرض 
الذي أصيب به جراء لدغة قرادة 

في وثائقي على «يوتيوب».
وكتــب املغني الــذي يبلغ 
من العمر ٢٥ عاما في تعليقه 
على املنشــور «لقد مر عامان 
تقريبــا على إصابتــي لكنني 
تلقيت العالج املناســب الذي 
سيساعد في معاجلة هذا املرض 
غير القابل للشــفاء حتى اآلن 
وسأعود أفضل من السابق».

وتوجه إلى األشخاص الذين 
انتقــدوه وعلقوا على مظهره 
بشكل غير عادل قائلني إنه يبدو 
كأنه «يتعاطى امليثامڤيتامني» 

الڤاتيكان - أ.ف.پ: مازح البابا فرنسيس إحدى السيدات 
في ساحة الڤاتيكان طالبا منها أال تقضم وجهه أثناء تقبيله، 
باإلشارة إلى احلادثة الشهيرة التي أثارت جدال حني صفع 
ســيدة بغضب على يدها بعدما حاولت جذبه إليها بقوة ما 

كاد يتسبب في وقوعه. 
وقال البابا للسيدة املتحمسة التي كانت تصرخ «يعيش 
البابا!»: «ســأعطيك القبلــة، ولكن عليك أن تبقي هادئة، ال 

تقضمي وجهي!».
ومــن ثم انحنى نحوها ووضع قبلة على خدها وســط 
هتاف اجلماهير، وذلك خالل املقابلة العامة األسبوعية التي 
يجريها البابا مع اجلماهير في ســاحة القديس بطرس في 

الڤاتيكان منذ احلادثة املذكورة مع البابا في ٣١ ديسمبر. 
وقد تقدم البابا فرنســيس في يوم رأس السنة باعتذار 
عن إظهاره الغضب مع املرأة التي أمسكت ذراعه بقوة، مبديا 

الندم على «نفاد صبره» في تلك اللحظة.

جلــدي ووظيفــة الدماغ لدي 
وطاقتي وصحتي عموما».

وتابع: «سيكون بإمكانكم 
معرفة احملنة التي مررت بها» 
مــن خــالل سلســلة وثائقي 

سينشــر على «يوتيوب» في 
٢٧ يناير. وقد نشر بيبر أيضا 
منشورا يشكر من خالله محبيه 
على الدعم الذي قدموه ألغنية 
«يامي» التي أطلقها األسبوع 

املاضي.
وينتقــل مرض «المي» إلى 
البشــر عبــر حشــرات القراد 
املصابة وفقــا ملراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها (سي 
دي سي) في الواليات املتحدة. 
وقد تشــمل األعراض احلمى 
والقشعريرة والصداع والتعب 
وآالم املفاصل والطفح اجللدي.

ومعظم األشــخاص الذين 
عوجلوا باملضادات احليوية في 
وقت مبكر يتعافون من املرض 
بشــكل كامل وفقا لـ «سي دي 
ســي»، لكن العدوى ميكن أن 
تصبح حادة أو تستمر لوقت 

طويل في بعض احلاالت.

منشور جاسنت بييبر على انستغرام 

وقــال: «لــم يعرفــوا أنــه مت 
تشخيص إصابتي أخيرا مبرض 
المي، وليس ذلك فحســب، بل 
كنــت أعاني من حالة خطيرة 
ملرض أحــادي مزمن أثر على 

احلر يفاقم حرائق غابات أستراليا

طقس اليوم وغدًا السبت.. بارد
توقع مراقب التنبؤات اجلوية بإدارة األرصاد اجلوية 
عبدالعزيز القراوي انخفاضا ملحوظا في درجات احلرارة 
خالل عطلة نهاية األسبوع مع نشاط في سرعة الرياح 
الشــمالية الغربية. وقال القراوي في تصريح لـ «كونا» 
أمــس إن البالد تتأثر بامتداد منخفض جوي ويصاحبه 
كتلة هوائية باردة ما يسبب انخفاضا نسبيا في درجات 
احلرارة. وأضاف أن الطقس املتوقع اليوم اجلمعة مائل 
للبرودة والرياح متقلبة االجتاه الى شمالية غربية خفيفة 
الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتظهر بعض السحب 
املتفرقة ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة ما بني ١٧ و١٩ 
درجة مئوية. وذكر أن الطقس مساء اليوم شديد البرودة 
وتظهر بعض السحب املتفرقة مع فرصة ألمطار خفيفة 
علــى بعض املناطق، متوقعــا أن يكون الطقس نهار غد 
السبت باردا، ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة ما بني 

١٦ و١٨ درجة مئوية، شديد البرودة مساء.

سيدني ـ (أ.ف.پ): تأججت حرائق الغابات في جنوب 
أســتراليا أمــس اخلميس وســط موجة حر تنــذر بتفاقم 
األزمة فيما حذر املسؤولون من أن بعض املناطق قد تكون 
«التزال في بداية» الكارثة املدمرة. وتوجه اجلنود إلى منازل 
املواطنني ونصحوهم مبغادرة بلدة بارندانا بجنوب استراليا 
فــي جزيرة كانغارو بعد ان اجتــاح حريق ضخم املنطقة 
فيما ارتفعت احلرارة إلى ٣٨ درجة مئوية. وأودت حرائق 
الغابات الكارثية بأكثر من ٢٦ شخصا ودمرت أكثر من ٢٠٠٠ 
منــزل وأتت على نحو ٨ ماليني هكتار (٨٠ ألف كم مربع) 
من األراضي، وهي مساحة توازي مساحة جزيرة ايرلندا.

رثاء

فارس 

يترجل
علي يوسف املتروك

للعام الثاني على 
التوالي.. حفلة توزيع 

جوائز األوسكار 
من دون مقدم

لــوس أجنيليس ـ أ.ف.پ: 
أكدت شــبكة «إيه بي ســي» 
األميركيــة االربعاء املاضي أن 
حفلة توزيع جوائز األوسكار التي 
ستقام في ٩ فبراير ستجرى من 
دون مقدم للســنة الثانية على 

التوالي.
البرامج  وقالــت رئيســة 
الترفيهية في احملطة كاري بورك 
وفق موقع «ديدالين هوليوود»: 
«قررنا أال يكــون هناك مقدم 
للنسخة احلالية من حفلة توزيع 
جوائز األوسكار، لنعيد النجاح 
الذي حققته هذه اخلطوة العام 
املاضــي» بتعزيزها خصوصا 

نسب املشاهدة بشكل كبير.
وقد أكدت ناطقة باسم احملطة 
األميركية هــذه األخبار لوكالة 

«فرانس برس».
املاضي، جرت حفلة  فالعام 
توزيع جوائز األوســكار من 
دون مقدم للمــرة األولى منذ 
ثالثني عاما بعد انسحاب املمثل 
والفكاهي كيڤن هارت إثر جدل 
حول تغريدات سابقة له اعتبرت 

معادية للمثليني.
اعتبر احلدث  النهاية،  وفي 
ناجحا وحظي بزيادة في نسبة 
املشاهدة مقارنة بالعام السابق.


