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أبعد من الكلمات
«نشأت في منزل ال توجد فيه مرايا»

اإلعالمية كلوديا وينكلمان مفسرة 
تلهفها لبلوغ اخلمسني قريبا.

«حذرها والدها من أنهم سيقولون دائما انها 
ابنة فالن أو فالنة»

كاثرين زيتــا جونز عن موقف 
زوجها مايــكل دوغالس من رغبة 

ابنتهما كاريس في التمثيل.

«هذا أسوأ جسم عرفته في حياتي»

ويل سميث عن تأثير اإلغالقات 
بسبب كورونا على جسمه.

«أنا مبتهج ببدء حياتي المهنية في مجال العقارات 
السكنية»

جوزيــف، ابن املمثــل آرنولد 
شوارزينغر من مدبرة منزله السابقة.

«هذا سيحتاج إلى وقت»

زعيم حزب العمــال البريطاني 
كير ســتارمر عن تعهده باستعادة 

شعبية احلزب.

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

البقاء هللا

أحمد عبدالرحمن جالل الفيلكاوي: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٥٥١٥٠٥ 
- ٦٥٠٥١٥٢٢ - ُشيع.

جاسم براك عبداحملسن الصبيح: ٧٦ عاما - ت: ٩٨٧٠٧٧٧٧ - 
٩٥٥٩٤٤٤٤ - ُشيع.

أميرة ديب التركماني: أرملة حمد حمود احلميدي: ٧٩ عاما 
- ت: ٩٩٦٠٨٨٧٣ - ٩٩٧٢٧٨٥٥ - ُشيعت.

عبداحملسن خلف عبداحملسن احلبشي: ٦٩ عاما - ت: ٩٩٨٣٩٨٣٤ 
- ُشيع.

غلوم علي محمد أشكناني: ٨٦ عاما - ت: ٩٤٤١١٤٩٩ - ُشيع.
سليمان عبداهللا سليمان الهولي: ٦٢ عاما - ت: ٦٠٠٤٤٣٦٦ - 

٥٥٦٦٩٤٠٨ - ٩٤٠٥٥٥٩٨ - ُشيع.

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
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اخلميس

واحد أبواللطف

«كورونا» يباغت وزراء 
 «Gخارجية مجموعة «٧

خالل مناقشة توزيع 
اللقاحات.

«الداخلية»: ضبط ١٢ شخصًا 
يعملون في مقاٍه في الشعب 

البحري وأبواحلصانية.

 باغت العالم بأكمله!
 نتيجة طبيعية ملن يكسر 

القانون في ظروف املفروض 
فيها من الكل االلتزام.

بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

هــذه الصورة التقطــت قدميا في جزيرة فيلكا الكويتية، وكان التقاطها ســنة 
١٩٣٧، وهــي متثل تال حجريا في أعاله منارة قصيرة مفتوحة، ويدعي الناس أن 
هذا املوقع هو مقام اخلضر الرجل الصالح الذي ورد ذكره في سورة الكهف وله 

حكاية مع سيدنا موسى گ.
كان النــاس يــزورون هذا املوقع في مناســبات عدة، ولم يكــن أحد يذهب الى 
جزيــرة فيلــكا دون ان ُيعرج عليــه، وقد بقي على حاله هذا الــى ان قامت بلدية 
الكويــت بهدمه لعدم وجــود أي دليل على ارتباطه بذلك الرجل الصالح، وأصبح 

مكانه اآلن خاليا.
يذكر ان للخضر ذكرا واسعا في الكتب، وبخاصة تلك التي تتحدث عن احلكايات 

وأخبار املاضني دون سند تاريخي جازم.

صورة يوم اخلميس

12إميــان

هل يصح االعتكاف في البيوت 
بدًال من املساجد؟

13مطبـخ

نوافذ رمضانية

بابا غنوج مع الكينوا
مربني

العجيري: العيد اخلميس وفق املعايير الفلكية
أعلن الفلكي د.صالح محمد 
العجيري ان اول ايام شــهر 
شوال هذا العام سيكون بإذن 
اهللا يوم اخلميس املوافق ١٣ 

اجلاري.
واشارت حسابات تقومي 
العجيري الفلكية وفق توقيت 

الكويت إلى ما يلي:
٭ يولــد الهالل يوم الثالثاء 
املوافــق ١١ اجلاري الســاعة 

١٠٫٠١ مساء.
٭ تغرب الشمس يوم األربعاء 
املوافق ١٢ اجلاري الساعة ٦٫٣١ 

مساء.

٭ يغرب القمر يوم األربعاء 
املوافــق ١٢ اجلاري الســاعة 

٧٫١٠ مساء.
٭ ميكــث القمــر فــي يــوم 
األربعاء املوافــق ١٢ اجلاري 
مــدة ٣٩ دقيقة بعــد غروب 

الشمس وميكن رؤيته.
وبغروب القمــر في يوم 
االربعاء بعد غروب الشمس، 
يتحقق شــرط دخول الشهر 
القمــري، وعليه يصبح يوم 
اخلميس املوافق ١٣ مايو ٢٠٢١ 
اول ايام عيد الفطر الســعيد 
للعام ١٤٤٢هـ، وموعد صالة 

العيد ســيكون بإذن اهللا في 
متام الساعة ٥٫١٢ صباحا.

وأشار د.العجيري إلى ان 
مؤسســة العجيري العلمية 
تقوم بحساب املواقيت واالهلة 

وفق معايير علمية فلكية.
الكرمية،  املناسبة  وبهذه 
يتقدم الفلكي د.صالح محمد 
العجيري بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات الى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ 
مشــعل األحمــد، والشــعب 

الكويتي الكرمي.

ً صالته ستكون في متام الساعة ٥:١٢ صباحا

د. صالح العجيري

ترامب بعد إبقاء «فيسبوك» تعليق حسابه: 
اليساريون الرجعيون «املعاتيه» يخافون احلقيقة

رويتــرز: أّيــد مجلــس 
محتــوى  علــى  الرقابــة 
فيسبوك أمس تعليق حساب 
الرئيس األميركي الســابق 
دونالــد ترامــب، لكنه قال 
إن شركة فيسبوك أخطأت 
التعليــق  عندمــا جعلــت 
غيــر محــدد املــدة وأمهلها 
ستة أشهر لتحديد «إجراء 

مناسب».
وفــي القرار الــذي طال 
انتظاره باعتباره مؤشرا ملا 
ســيكون عليه تعامل أكبر 
شبكة تواصل اجتماعي في 
العالم مع انتهاك قادة العالم 
لقواعدها في املستقبل، قال 
املجلس إن فيسبوك فرضت 
بشكل غير الئق تعليقا غير 
محــدد املــدة دون معاييــر 
واضحة وان القرار يتطلب 

مراجعة من الشركة.
وقال املجلس إنه يتعني 

«فيســبوك»  وكانــت 
منعت ترامــب من الدخول 
إلى حساباته على فيسبوك 
وإنستغرام بسبب مخاوف 
مــن  املزيــد  وقــوع  مــن 
العنيفة عقب  االضطرابات 
اقتحام مؤيدين لترامب مبنى 

الكابيتــول األميركي في ٦ 
يناير.

ومنعــت مواقع تواصل 
اجتماعــي أخــرى الرئيس 
السابق من استخدامها بعد 
أعمال الشغب منها «تويتر» 

الذي حظره متاما.
من جهته، انتقد ترامب 
قرار مجلس الرقابة وحظر 
املنصة اإللكترونية له، وقال 
في بيان «ما فعلته فيسبوك 
وتويتر وغوغــل عار على 
بلدنــا وإحراج لها»، محذرا 
من أن هذه الشركات ستدفع 

ثمنا سياسيا.
وأضاف «حرية التعبير 
سلبت من رئيس الواليات 
اليســاريني  ألن  املتحــدة 
الرجعيني املعاتيه يخافون 
من احلقيقــة لكن احلقيقة 
ستظهر على أي حال، أكبر 
وأقوى من أي وقت مضى».

دونالد ترامب

على فيسبوك حتديد إجراء 
يتماشى مع القواعد املطبقة 
على املستخدمني اآلخرين، 
وقال إن الشركة عليها حتديد 
مــا إذا كان حســاب ترامب 
ســيعاد تفعيله أو تعليقه 
مؤقتا أو حظره بشكل دائم.

ترحيل روسية من إندونيسيا بسبب كمامة مزيفة!
جاكرتــا ـ د.ب.أ: مت ترحيــل امرأة روســية من 
جزيرة بالي اإلندونيســية أمــس النتهاكها قواعد 
مكافحــة وباء كورونــا، وذلك بعــد أن دخلت أحد 
احملال الكبرى (ســوبر ماركت) وهي ترســم على 
وجهها كمامة لتبدو وكأنها ترتدي كمامة حقيقية.

وأثارت ليا سي (٢٦ عاما) وصديقها جنم اليوتيوب 
جوش بالير لني ضجة الشهر املاضي بعد أن نشرا 
مقطع ڤيديو على إنستغرام يظهرها وهي تتسوق 
في اجلزيرة الســياحية اإلندونيســية بقناع وجه 

مرسوم باأللوان.
وقال حاكم بالي، وايان كوســتر «مت اتخاذ هذا 
اإلجــراء ليكون درســا مفاده أن أي شــخص يزور 
إندونيســيا يجب أن يلتزم بقواعدها»، في إشــارة 

إلى طرد املرأة.
وفي الڤيديو، حاولت ســي ولني دخول السوبر 
ماركــت لكن حــراس األمن أوقفوها ألنهــا لم تكن 

ترتدي كمامة.
وجلأ لني، وهو مغــرم باخلدع لديه ٣٫٤ ماليني 
مشترك على قناته على يوتيوب، لرسم كمامة على 

وجه صديقته وسمح لهما بالدخول.
وقــال رئيــس شــؤون الهجرة في بالــي جامار 
مانيهوروك إنــه لم يتم ترحيل لني على الرغم من 

ضلوعه في هذا االنتهاك.
واعتذر لني وســي عن انتهاك قواعد الكمامة في 
إندونيسيا في مقطع ڤيديو نشر على حسابه على 

انستغرام.
وذكــر لني «لم تكن نيــة صنع هذا الڤيديو على 
اإلطالق عدم احترام أو دعوة اجلميع إلى عدم ارتداء 

كمامة».

حليمة املالية تفاجئ األطباء 
بإجناب ٩ مواليد بدًال من ٧!

باماكو - (رويترز): أجنبت امرأة من مالي تسعة أطفال 
الثالثاء، وهو عدد أكبر مبولودين مما رصده األطباء داخل 
رحمهــا املزدحم، لتنضــم إلى مجموعة نادرة من النســاء 
وضعن ٩ توائم. وفجر حمل حليمة سيسيه (٢٥ عاما) حالة 
مــن الذهول في الدولة الواقعة غرب أفريقيا وجذب انتباه 
زعمائها. وعندما قال األطباء في مارس إن سيسيه بحاجة 
إلــى رعاية متخصصة، نقلتها الســلطات جوا إلى املغرب، 
حيــث وضعــت مواليدها. وقالت وزيــرة الصحة في مالي 
فانتا ســيبي في بيان: «املواليد اجلــدد (٥ إناث و٤ ذكور) 
واألم بخير». وكان من املتوقع أن تلد سيسيه ٧ أطفال، وفقا 
للفحــص باملوجات فوق الصوتيــة الذي أجري في املغرب 
ومالي والذي لم يرصد اثنني من األجنة. ووضعت سيسيه 

كل مواليدها خالل عملية قيصرية.

(أ.ف.پ) إحدى أعضاء الكادر الطبي أمام أحد املواليد الـ ٩ 

هل تضر وسائل التواصل 
قدرات األطفال الذهنية؟!

بلجيكي ُيعّدل احلدود
مع فرنسا.. لتوسيع أرضه!

بروكسل ـ أ.ف.پ: عّدل بلجيكي، ميلك أرضا متاخمة 
للحدود مع فرنســا، أخيرا موضــع كتلة صخرية كانت 
موضوعــة حتديدا عند النقطة الفاصلة بني البلدين، ما 
أدى عمليا إلى إزاحة حدود البالد املرسمة وفق معاهدة 

دولية عائدة للعام ١٨٢٠.
وفي اتصال مع وكالة «فرانس برس»، أكد داڤيد الفو 
رئيس بلدية منطقة إركلني التي يســكنها مالك األرض، 
املعلومات الواردة في وسائل إعالم محلية في شمال فرنسا.
وأراد البلجيكي الذي امتلك أخيرا هكتارات عدة على 
حدود غابة بوزينيي الفرنسية، اإلفادة على ما يبدو من 

سكون املكان لتوسيع أرضه، بحسب رئيس البلدية.
وقال داڤيد الفو «إبعاد موضع الكتلة الصخرية مترين 

و٢٠ سنتيمترا يكبر مساحة أرضه بال شك».
وأضاف «ما لم يكن يتوقعه هو أن هذه الكتلة كانت 
محددة جغرافيا بدقة كبيرة سنة ٢٠١٩، لذا كان من السهل 

إثبات حتريكها من مكانها».

طمأنت دراســة علمية جلامعة أكســفورد في بريطانيا 
األهل إلى ان استخدام وسائل االتصاالت احلديثة ال يلحق 
بالضــرورة أي ضرر كبير باألطفــال والى ان املخاوف من 
تسببها بحدوث تراجع في امللكات الذهنية لألطفال وغيرها 
من املشــكالت الصحية واالجتماعية ما هي في احلقيقة اال 

أوهام ناجمة عن مفاهيم خاطئة.
وينقــل موقع اجلامعة عن الباحث د.ماتي فيور ان هذه 
املخاوف ليست جديدة، فاآلباء اعتادوا على حتذير أطفالهم 
من االصابة باحلول اذا ما أمضوا وقتا طويال أمام شاشات 
التلفزيــون، كما ان األجيال التي ســبقتهم من اآلباء كانوا 
مقتنعني بأن االستماع إلى املسرحيات االذاعية عن اجلرمية 

يؤدي إلى تشجيع حياة اإلجرام لدى األطفال.
ويقول د.فيور انهم وجدوا بعض الصالت بني استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت العاطفية ولكنهم لم 
يتأكدوا من السبب في ذلك. ومن املمكن ان الذين يعانون من 
مشكالت في األصل ميضون وقتا أطول على وسائل التواصل.

هناك صالت بني استخدام وسائل التواصل االجتماعي واملشكالت العاطفية

ليا سي خدعت أمن السوبر ماركت بقناع وجه مرسوم باأللوان


