
أبعد من الكلمات
«أصبحت محصنًا ضد كوفيد»

الرئيس األميركي ترامب يقول انه 
يشعر بالعافية أكثر من أي وقت 

مضى.

«بالطبع أهنئ الرئيس ترامب على صفقة 
السالم بين إسرائيل والعرب»

املرشح الرئاسي األميركي جو بايدن 
ردا على سؤال عن إجنازات ترامب.

للناخبين  قياسية  وأرقام  طويلة  «طوابير 
في اللجان»

كيشا بوتومز، عمدة أتالنتا، تؤكد 
الناخبني األميركيني  أعداد  زيادة 

في االنتخابات الرئاسية.

«أخطأت بعدم ارتداء الكمام داخل البيت 
األبيض»

كريس كريستي، حاكم نيو جيرسي 
السابق، بعد ٧ أيام بالعناية املركزة، 

عقب إصابته بكورونا.

٤:٣١الفجر
٥:٥١الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٩العصر

٥:١٥املغرب
٦:٣٢العشاء

العظمى: ٣٥
الصغرى: ١٩

أعلى مد: ٠٠:١٦ ص ـ ١٢:٥٥ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٥٢ ص ـ ٠٧:٠٨ م

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

البقاء هللا

عائشة عبداحملســن أحمد الدعيج: ٧٠ عاما ـ ت: ٥٥٣٣٥٣١٣ 
ـ شيعت.

أحمد هاشــم سيد أحمد الكندري: ٤٩ عاماـ  ت: ٩٧٤١٣٢٢٢ـ  
٩٩٦٢٢٦٩١ ـ شيع.

جاسم محمد حسن محمد: ٦٢ عاما ـ ت: ٩٤٠٩٩٠٩٠ ـ شيع.
محمد علي باقر اشكناني: ٧٤ عاما ـ ت: ٩٩٠٢٨٣٨٣ ـ شيع.

يونس عبداهللا محمد مظفر: ٧٨ عاما ـ ت: ٩٩٧٠١٧١٤ ـ شيع.
عويضة فهد عويضة فهد: ٧٣ عاماـ  ت: ٩٧٧٣٢٢٢٢ـ  ٥٥٥٥٢٠٧٧ 

ـ شيع.
مديحة أحمد سلطان محمد جمعة: زوجة محمد إبراهيم حبش: 

٦٣ عاما ـ ت: ٩٩٨٩٢٦٢٨ ـ ٩٩٩٣٣٩٩٢ ـ شيعت.
خالد إبراهيم أحمد الفيلكاوي: ٦٨ عاماـ  ت: ٩٩٩٥٧٧٠٢ـ  شيع.

سارة سعود عبدالعزيز الياقوت: زوجة سعود عبداللطيف عثمان 
الشارخ: ٧٩ عاما ـ ت: ٦٦٠٧١٣٢٣ ـ ٩٩٦٢١٧٠٢ ـ شيعت.

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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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

٨٠٠ ألف معتمر ومصلٍّ في 
املرحلة الثانية لعودة العمرة.

الكويت تسهم في ١١٨ منظمة 
دولية وإقليمية باشتراكات 

تصل إلى ١٥٫٥ مليون دينار.

  اهللا يحفظ ديرتنا.  اللهم بيدك الفرج.

13آراء

إبعاد سازديل عن البالد..
واملذيعة تؤكد: أنا بإجازة خاصة!

مفرح الشمري

أُبعدت املذيعة اللبنانية سازديل عن البالد ظهر أمس 
السبت، وجاء في قرار إبعادهاـ  بحسب مصادر أمنية 
ـ أنه للمصلحة العامة بعد ان مت استدعاؤها من قبل 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية يوم اجلمعة لنشرها 
صورا تخصها، واعتُبرت مســيئة، عبر حساباتها 

الشخصية في مواقع التواصل االجتماعي.
وفي املقابل، نفت املذيعة سازديل، املقيمة بالبالد 
منذ اكثرمن ١٠ سنوات، ان ما تعرضت له هو «إبعاد» 
وذلك خالل تسجيل صوتي قالت فيه انها تعرضت 
خلديعة «حســب قولها» بعدما لبّت طلب االستدعاء 

ومت حجزها بالنظارة ملدة يوم كامل وعدم السماح 
ملمثل الســفارة اللبنانية بااللتقاء بها والسماح له 
باالطالع علــى أوراق القضية املرفوعة ضدها، كما 
أشارت، األمر الذي دفعها ألن تقرر أخذ إجازة خاصة 
حتــى تبتعد بعض الوقت عن الكويــت البلد الذي 
حتبه وتشــعر بالوالء له، ولكن ما حدث سبب لها 
صدمة كبيرة و«طعنة» حســب قولها في التسجيل 
الصوتي، مؤكدة أن عملها في الكويت مع شريكها 
«ماشي» وعيادتها «مفتوحة»، وإنها هي من اتخذت 
قرار «االبتعاد»، موضحة أن محبتها للكويت كبيرة 
وذكرياتها فيها «حلوة» ولكن ما حدث معها ســبب 

لها «اليأس واحلزن» حسب قولها.

بعد أن مت استدعاؤها من قبل اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية يوم اجلمعة

مسلسل يروي قصة حب غامضة بني روزفلت وأميرة نرويجية
كان (فرنســا) ـ أ.ف.پ: اســتغرق األمر تسع سنوات 
من العمل، ٦ منها في البحث باألرشيف، إلنتاج مسلسل 
«أتالنتيك كروســينغ» الذي يروي قصة رومانسية غير 

معروفــة بني األميــرة النرويجية مارثــا والرئيس 
األميركي فرانكلني روزفلت، وعرض هذا األسبوع 

ضمن مهرجان كان للمسلسالت.
وقال املخرج النرويجي لهذا املسلسل 
ألكســندر إيك لوكالــة فرانس برس: إن 
«إجراءات البحث كانت متقنة وصعبة 
جدا بســبب وجود القليل من الكتابات 

عن األميرة مارثا».
واشترت هذا العمل، الذي استفاد من 

أعلى ميزانية مخصصة ملسلســل على 
اإلطالق في الدول االسكندنافية، ١٢ دولة 

مــن بينها الواليات املتحدة (شــركة بي بي 
إس) وفرنسا (مجموعة شيري ٢٥). وسيعرض 

الثالثاء على التلفزيون النرويجي العام «إن آر كيه».
وبالنسبة إلى ألكسندر إيك بدأ كل شيء مبقال صحافي 
تكهن بوجود عالقة بني الرئيس روزفلت واألميرة مارثا 
السويدية التي أصبحت ولية العهد النرويجية بزواجها 

األميــر أوالف عندما كانت في املنفى ملدة خمس ســنوات 
بالواليات املتحدة في خضم احلرب العاملية الثانية.

وروى قائال «لم أســمع بهذه القصة من قبل، وقد أثار 
األمر اهتمامي. بدأت بحثي واكتشفت قصة جتاوزت 
كل تخيالتي املجنونة: كانت ولية العهد ضيفة 
لدى أقوى رجل في العالم، فيما كانت الواليات 
املتحدة هي اخلالص الوحيد للحلفاء في 

قتالهم ضد النازيني».
وتابع املخرج: «تركت األميرة انطباعا 
قويا لــدى الرئيس فوقــع في غرامها 
وهي أدركت أن لها تأثيرا على الشخص 
الوحيد الذي ميكنه مساعدتهم في هذه 

احلرب واستخدمت هذا التأثير. 
ويعطي هذا املسلسل حملة عن طريقة 
تعاملهــا مع هذا املشــهد العاطفــي املعقد 

للغاية». 
ومــع وتيرته احملمومة ومشــاهده احلربية التي 
تستحق امليزانيات الضخمة وطاقمه املقنع بأدائه وقصته 
الرومانســية، يفتــرض أن يحظى مسلســل «أتالنتيك 

كروسينغ» بنسبة مشاهدة عالية.


