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أبعد من الكلمات
«العولمة تغني الدول األخرى على حسابنا»

الرئيس األميركي ترامب، متحدثا 
عن أهمية شعاره «أميركا أوال».

«ال أريد أن أصبح ٢٠ سنتا مع بايدن»

املغني األميركي «٥٠ سنت» يعلن 
تأييده ترامب لرفضه خطة بايدن 

لرفع الضرائب.

«قطع صوت المايك هو طريقة مدرســي 
التعليم عن ُبعد مع األطفال»

املنتج واملمثــل األميركي جيمي 
كيميل ســاخرا من قواعد إدارة 

املناظرة الرئاسية.

«ال تحاول، فلن أنتقد الرئيس»

النجمة األميركية كيم كارديشيان 
ردا على أســئلة اإلعالمي ديڤيد 

ليترمان.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:٣٥الفجر
٥:٥٤الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٥العصر

٥:١٠املغرب
٦:٢٨العشاء

العظمى: ٣٤
الصغرى: ١٨

أعلى مد: ٠٢:٥٢ ص ـ ٠٥:٥٠ م
أدنى جزر: ١٠:٥٠ ص ـ ١٠:٣٧ م

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

البقاء هللا

عوض فهد فالح بن هدبا الرشــيدي: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٧٣٣٢٩٩ 
- ٩٤٠٣٠١٢٠ - شيع.

مرمي إسماعيل أحمد إسماعيل الفيلكاوي، أرملة قاسم محمد حسني 
الفيلكاوي: ٧١ عاما - ت: ٩٩٠٧٧١٦٥ - ٩٧٩٥٥٣٤٣ - شيعت.

صباح العبداهللا العبدالعزيز العبدالعالي: ٨٠ عاما - ت: ٩٩٨٨٩٨٩٠ 
- ٩٩٠١٠٥١٠ - شيع.

سكته جنم رخيص الشمري، أرملة ناصر مسفر العدواني: ٧٥ 
عاما - ت: ٦٠٠٥٠٠١٠ - شيعت.

قمر علي عبداحلسني، زوجة جاسم محمد حسني القالف: ٧١ 
عاما - ت: ٩٩٠٥٨٥٤٤ - ٩٧٣٦٨٦٨١ - شيعت.

سعيد بالل محمد مرشد: ٧٥ عاما - ت: ٦٦٥٣٤٢٠٦ - شيع.
حمده خلف علي اخلالدي، زوجة علي ســليمان اخلالدي: ٥١ 

عاما - ت: ٩٧٩٠٩٧٩٩ - ٩٧٦٦٥١٤٧ - شيعت.
هدى سليمان محمد مرزوق املشــيلح، زوجة حميدي بشير 

العنزي: ٥١ عاما - ت: ٦٠٠٠٤٤٧٣ - شيعت.
كاسب محمد عباس غلوم: ٧٢ عاما - ت: ٩٩٣٣٢٢٤٧ - ٩٥٥٥٨٢٤٠ 

- شيع.
عامر فهد عامر اخلصيلي: ١٧ عاما - ت: ٩٠٠٩٣٥٩٠ - ٩٦٠٩١١٩٠ 

- شيع.
سعود عواد فريج املاجدي: ٨٦ عاما - ت: ٥٠٢٨٨٢٦٨ - شيع.
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أســوان (مصر) ـ د.ب.أ: تعامدت الشــمس في هدوء 
ودون احتفاالت صاخبة، على قدس أقداس معبد أبوسمبل 
جنوبي محافظة أسوان بصعيد مصر صباح أمس اخلميس، 
فــي حضــور قرابة ٤٠٠ من الســياح األجانــب والعرب 
واملصريني. وقال مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، 
د.عبداملنعم سعيد، في تصريحات صحافية إن الشمس 
أضاءت وجه امللك رمســيس الثاني، فــي إطار الظاهرة 
الهندســية والفلكية التي تتكرر داخــل املعبد يومي ٢٢ 
فبراير (ذكرى تنصيبــه ملكا)، و٢٢ أكتوبر من كل عام 
(ذكرى مولده). وكانت وزارتا السياحة واآلثار، والثقافة 
املصريتان، وسلطات محافظة أسوان تنظم احتفالية فنية 
حاشدة بتلك املناسبة بحضور آالف الزوار، لكن جائحة 
كورونــا واإلجراءات التي تفرضهــا مصر للوقاية منها، 

تسببت في إلغاء تلك االحتفالية هذا العام.
يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على املعابد واملقاصير 
املصرية القدمية، ال تتوقف عند تعامد الشمس على قدس 
أقداس أبو سمبل، بل متتد للكثير من املعابد واملقاصير 

في محافظات تاريخية عدة مبصر.

وتعد ظواهر تعامد الشمس في املعابد املصرية القدمية، 
وتسلل أشعتها الذهبية لتضيء ظلمة قدس األقداس، في 
معابد ومقاصير قدماء املصريني جتسيدا لـ«فلسفة النور» 
في مصر القدمية، وتقديس قدماء املصريني للشمس التي 
أطلقوا عليها اسم «رع» ورأوا فيها قوة حيوية عظيمة، 
وجعلوا من آمون سيد الضوء، وربطوا اسمه بالشمس 

فأطلقوا عليه اسم آمون رع.
وربــط قدماء املصريــني بني العمارة وعلــوم الفلك، 
فأقاموا املعابد وفقا للنجوم واالجتاهات األرضية األصلية، 

واستخدمت املعابد كمراصد للنجوم وتسجيل الوقت.
وأثبتت الظواهر الفلكية التي جرى رصدها وتوثيقها 
داخــل املعابد واملقاصير املصرية القدمية، اهتمام قدماء 
املصريني بالضوء وريادتهم لعلوم الفلك والهندسة، ومدى 
متكنهم من تشــييد معابدهم، بإعجاز فلكي وهندســي، 
جعل الشمس تتعامد فوق قدس أقداس كثير من املعابد، 
وفي أيام محددة من الســنة، ليتزامــن ذلك التعامد، مع 
مناسبات دينية وأعياد شعبية، وأحداث تاريخية، بعينها، 

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني مرتني في العامفي كل عام.

٨٫٥ ماليني يورو ثمنًا للوحة بانكسي الساخرة
لندن ـ أ.ف.پ: بيعــت األربعاء في 
لندن لوحة لفنان الشــارع البريطاني 
بانكسي «شــو مي ذي مونيه» (أرني 
لوحة مونيه)، وهي محاكاة ســاخرة 
للوحة «زنابق املاء» لكلود مونيه، مببلغ 
٧٫٦ ماليني جنيه استرليني (٨٫٥ ماليني 
يورو) وفق ما أعلنت دار «ســوذبيز» 

للمزادات.
وســعى للفوز باللوحة خمسة من 
هواة جمع األعمال التشكيلية تنافسوا 
في مزاد عبر اإلنترنت مدى تسع دقائق. 
وكان مــن املتوقع أن تباع اللوحة مبا 
بني ثالثة وخمســة ماليــني جنيه، إال 
أن أحــد املزايدين انتزعهــا مقابل ٧٫٦ 
ماليني جنيه، وهو «ثاني أعلى سعر على 
اإلطالق» ألحد أعمال بانكسي في مزاد، 
بعد لوحة «برملان القرود» التي بيعت 
بـــ ٩٫٩ ماليني جنيه إســترليني خالل 

مزاد لدار «سوذبيز» أيضا عام ٢٠١٩.
وتعود لوحة بانكسي إلى العام ٢٠٠٥ 
وتستند إلى أحد األعمال الشهيرة للرسام 
االنطباعي الفرنســي. وتتألف اللوحة 
األصليــة من جســر ياباني فوق بركة 
تنتشــر فيها زنابق املاء، لكن بانكسي 

وضع في مياهها أيضا خمسة مخاريط 
مرور برتقالية وعربة تبضع قدمية.

وأوضح املســؤول األوروبي لقسم 
الفــن املعاصر في «ســوذبيز» أليكس 
برانتشــيك في بيان أن بانكسي يعبر 

من خــالل هذه اللوحة عن «اســتهتار 
املجتمع بالبيئة إزاء اإلسراف التبذيري 
في النزعة االستهالكية»، واصفا الفنان 
املتحــدر مــن مدينــة بريســتول بأنه 

«رؤيوي».

لوحة «شو مي ذي مونيه» تعود إلى العام ٢٠٠٥

هل يختفي «البرغر النباتي» و«حلم الصويا» من أوروبا؟
بروكسلـ  أ.ف.پ: هل سيحظر اسما 
شطائر «البرغر النباتي» و«شرائح حلم 
الصويا» مــن قوائم الطعام في االحتاد 
األوروبــي؟ ينقســم أعضــاء البرملــان 
األوروبي بشــدة حول نص يحظر هذه 
األســماء التقليدية ملنتجات نباتية من 

دون حلوم حيوانية.
في خضم النقاش حول السياســة 
الزراعية املشــتركة املستقبلية، أشيد 
بتعديلني متت مناقشتهما هذا األسبوع 
في البرملان األوروبي من قبل االحتادات 
الزراعيــة، لكنهما أقلقــا منتجي املواد 
املصنوعة مــن البروتينــات النباتية 

ومستهلكيها.
فاألول يقترح حظر استخدام كلمات 
مثل «نقانق» و«همبرغر» و«إسكالوب» 
في االحتاد األوروبي للمنتجات املصنوعة 
مــن اخلضر أو احلبوب التي ال حتوي 
حلوما حيوانية لكنها حتاكي قوامها.

أما الثاني، فيحظر استخدام تسميات 
«لنب» و«جبنــة» و«كرميا» للمنتجات 
التي ال حتتوي على حليب حيواني مبا 
فيها املواد غير املعدة لالستهالك (جل 

االستحمام بحليب الصويا..).
ومبوجب التعديلني، سيمتد احلظر 
ليشــمل عبارات للمقارنة مثل «نكهة» 
«بديــل» «نوع» و«مماثل»، وســتكون 
االســتثناءات الوحيــدة هــي التعابير 

الراسخة على سبيل املثال حليب اللوز 
أو حليب جوز الهند أو زبدة الكاكاو.

وهــذه اخلطــوة ضروريــة وفــق 
املنظمات الزراعية التي تستنكر أسماء 
منتجات «ال عالقة لها» مبكوناتها وهو 

أمر قد يؤدي إلى «التباس».
وقال بيكا بيســونني األمني العام لـ 
«كوبا ـ كوغيــكا»، وهو احتاد نقابات 

مزارعني معظمها أوروبية، «سواء أكانت 
حلومــا أو منتجــات ألبــان أو غيرها، 
يحق للمستهلك معرفة ماذا يشتري!» 
خصوصا أن هذه املنتجات «ال حتتوي 
على القيم الغذائية نفسها مثل اللحوم 
أو مكونات األلبان التي من املفترض أن 
حتــل محلها»، وفق مــا أوضح لوكالة 

«فرانس برس».

شطائر «البرغر النباتي»

٧ أميركيني في ورطة بسبب صيد ٣٦٠٠ سنجاب طائر
واشنطن - أ.ف.پ: وجهت 
إلــى ســبعة  التهــم رســميا 
أشخاص على األقل في فلوريدا 
ملشاركتهم في شبكة اجتار غير 
قانوني بالســناجب الطائرة، 
وهي حيوانات محمية أمسكوا 
باآلالف منهــا تتخطى قيمتها 
اإلجمالية مليون دوالر، بحسب 

ما أعلنت السلطات احمللية.
وفــي خالل أقــل من ثالث 
سنوات، اصطاد التجار ٣٦٠٠ 
حيوان على أقل تقدير بيعت 
لزبائــن في كوريــا اجلنوبية 
«مقابل مئات آالف الدوالرات»، 
بحســب ما أفاد مكتب حماية 
الثروة احليوانيــة والنباتية 
في فلوريــدا. وكان التحقيق 
الذي شاركت فيه وحدات شرطة 
ووكاالت حلماية احليوانات من 
عدة واليات أميركية قد أطلق 
في يناير ٢٠١٩ إثر اتصال من 

فلوريــدا ضالعــون أيضا في 
جتارة أنواع أخرى مبا يتعارض 
مع القانون، مثل سالحف املياه 
العذبة والتماســيح. ووجهت 

تهم رئيسية عدة إلى التجار، 
منها تبييض األموال وحيازة 
حيوانات بريــة بطريقة غير 

قانونية.

جهة مجهولة، وقد استغرق ١٩ 
شهرا. واملهربون الذين وضعوا 
أكثر من ١٠ آالف فخ الصطياد 
الســناجب الطائرة في أنحاء 

الطقس خريفي مائل 
للحرارة نهارًا ومعتدل ليًال

إدارة األرصــاد  قالــت 
اجلويــة إن البالد تشــهد 
في هــذه الفترة االنتقالية 
تغيــرات حادة وســريعة 
إذ ينحسر منخفض الهند 
املوســمي ناحية الشــرق 
مــع تقدم مرتفع جوي من 
جهة الغرب ليسود طقس 
خريفي مائل للحرارة نهارا 
ومعتدل ليال وتكون الرياح 
عموما متقلبة االجتاه إلى 
شمالية غربية خفيفة إلى 
معتدلة الســرعة تنشــط 
أحيانا مثيرة للغبار على املناطق املكشوفة. وتوقع مراقب 
التنبؤات اجلوية باإلدارة عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس 
املتوقع نهار اليوم اجلمعــة مائال للحرارة والرياح متقلبة 
االجتاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح 
بني ٦ و٢٨ كيلو مترا في الساعة ودرجات احلرارة العظمى 
املتوقعة بني ٣٤ و٣٦ درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى 
معتدل املوج وارتفاعه بني ١ و٣ أقدام، على أن يكون الطقس 

ليال معتدال والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة االجتاه. 
وقــال القراوي إن الطقس نهار غد الســبت يكون مائال 
للحــرارة ورطبا نســبيا على املناطق الســاحلية والرياح 
متقلبــة االجتاه إلى جنوبية شــرقية خفيفــة إلى معتدلة 
السرعة تتراوح بني ٨ و٣٠ كيلو مترا في الساعة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة بني ٣٣ و٣٥ درجة مئوية ويكون 
البحر خفيفا إلى معتدل املوج وارتفاعه بني ١ و٤ أقدام، فيما 
سيكون الطقس ليال معتدال ورطبا نسبيا والرياح جنوبية 

شرقية إلى متقلبة االجتاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

عبدالعزيز القراوي

أميركي وروسيان يعودون
 إلى األرض بعد ٦ أشهر بالفضاء

املاتي (كازاخستان)ـ  أ.ف.پ: عاد طاقم يتألف من ثالثة 
رواد فضاء هم أميركي وروسيان من محطة الفضاء الدولية 
إلى األرض اخلميس بعد مهمة في الفضاء اســتمرت ســتة 
أشهر بدأت في خضم وباء كوفيد-١٩. وحط األميركي كريس 
كاســيدي من وكالة الفضاء األميركية (ناسا) والروسيان 
أناتولــي إيفانيشــني وإيفــان فاغنر من الوكالة الروســية 
روســكوزموس عند الســاعة ٠٢٫٥٤ بتوقيت غرينتش في 
كازاخستان اجلمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى 
التي تضم مركز بايكونور، حســب لقطات نشرتها الوكالة 
الروسية. وبسبب الظروف الناجمة عن انتشار الوباء، توجه 
هــذا الطاقم من دون ضجة إلــى محطة الفضاء الدولية في 
التاســع من أبريل. وقد خضع رواد الفضاء إلجراءات عزل 
في مركز تدريبهم بالقرب من موسكو، ولم يسمح ألقربائهم 
باحلضور لوداعهم. وانضم إليهم في ٣١ مايو األميركيان بوب 
بينكن وداغ هارلي في أول رحلة مأهولة ملجموعة «سبيس 
إكس» األميركية اخلاصة. وشكلت هذه املهمة عودة رحالت 
النقل األميركي إلــى محطة الفضاء الدولية بعد توقف دام 

تسع سنوات استفاد منه مكوك سويوز الروسي.
وقبل عودته من مهمته الثالثة في الفضاء، نشر كاسيدي 
(٥٠ عاما) صورة لعينات دم يفترض أن يقدمها رواد الفضاء 

خالل إقامتهم في محطة الفضاء الدولية.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

وكاالت: وفاة أول متطوع 
لتجربة لقاح «كورونا».

«األونكتاد»: الكويت األسوأ 
عامليًا في قدرة الصادرات 

على املنافسة.

  لو أن سباق العالم إليجاد
       الدواء كسباقه للتسلح 

النتهت املشكلة!

  ليش.. إحنا عندنا 
        شي نصدره؟!

ملشاهدة الڤيديو

مصر: «كورونا» يغّيب مظاهر االحتفال
بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

األميركي كريس كاسيدي لدى وصوله من الفضاء   (رويترز)
ملشاهدة الڤيديو


