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االربعاء

واحد أبواللطف

بريطانيا تودع الهاتف 
األرضي قريبًا.

خروج آخر طفل من أجنحة 
«كورونا» مبستشفى جابر.

  ونحن نريد أن نودع 
«كورونا». 

  احلمد هللا على السالمة.

أبعد من الكلمات
«طلبت من أخي أن يقر بما حدث ويستقيل»

كريس كومو، مذيع «سي إن إن»، 
يؤكــد صعوبة عملــه اإلعالمي، 
وسط الفضيحة التي عاشها أخوه 

السياسي.

«اآليس كريم تدريب رياضي للسان»

مادونا، النجمة األميركية، تشارك 
مقطع ڤيديو، الحتفالها ببلوغها ٦٣ 

عاما، بتناول آيس كرمي.

«سجلت المكالمة التي هددني فيها المدرب 
وأرسلتها للجنة األولمبية»

العداءة  تيمانوســكايا،  كريستينا 
البيالروسية، حتكي كيف تعاملت 

مع تهديدات مدربها.

«٥٦ على األقل»

زوي كرافتز، املمثلة األميركية، عن 
عدد الوشوم املرسومة على جسمها.

«لم أحب الحياة قبل المرض، لكنني أصبحت 
أحبها اآلن»

سيلما بلير، املمثلة األميركية، تؤكد 
أنها بدأت التعافي من مرض التصلب 

املتعدد.

البقاء هللا

صالح محمد صالح أشكناني: ٥٠ عاماـ  ت: ٩٩١٥٤٥٠٤ـ  ٩٦٠٥٤٣٩٠ 
ـ ٩٩١٢٢٥٨٢ ـ شيع.

فاطمة جاسم عبدالرحيم العلي: زوجة عبدالكرمي عباس علي البكر: 
٧٥ عاما ـ ت: ٩٩٨٧٧٦٠٠ ـ ٩٩٦١٧٢٠٣ ـ شيعت.

منصور محمد عبداهللا األمير: ٦٩ عاماـ  ت: ٦٧٧٥٧٧١٧ـ  ٦٦٦٦٥٢٢٣ 
ـ شيع.

عبدالكرمي أحمد أمــني: ٨٦ عاما ـ ت: ٩٩١٧١٩١٧ ـ ٦٦١٥١٠٠٠ ـ 
٥٠٠٢٢٣٦٦ ـ ٥٠٨٠٣٣٧٧ ـ شيع.

عائشة محمد مطلق العتيبي: زوجة عبداهللا علي اليافعي: ٦٦ عاما 
ـ ت: ٩٠٠٠٠٢٠٦ ـ شيعت.

مهدية باني راضي: أرملة راشد خضير بن شطي الفضلي: ٧٣ 
عاما ـ ت: ٩٩٥٦٧٠٠١ ـ ٦٦٦٧٥٤٥٧ ـ شيعت.

فاطمة بدر محمد القطان: ٦٦ عاماـ  ت: ٩٩٧٧٩٥٧٩ـ  ٩٩٠٣٩٠٣٧ 
ـ شيعت.
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ابنة امللياردير دري.. مشّردة

النجمة باربرا سترايساند 
تنتقد فيلم ليدي غاغا

«رجل الكهف»... يدعم اللقاح

احليوانات البرية في مرمى احلرائق

أعلنــت التانيا يونغ، البالغة مــن العمر ٣٨ عاما، أن 
والدهــا املغني امللياردير الشــهير د. دري قد توقف عن 
إعالتهــا منــذ يناير ٢٠٢٠، وأنها أصبحــت ال جتد مكانا 
للســكنى. واعترفت التانيا بأنها تعيش مشــردة داخل 
سيارتها املستأجرة. وقالت - في تصريحات لصحيفة 
«ديلي ميل»: «أتقاضي حوالي ١٥ دوالرا في الســاعة من 
العمل في مصنع لتجميع الســيارات وســبق لي العمل 

في فيديكس».
وتؤكــد التانيا: «ال أريد من والدي أمواال. فأنا أفضل 
أن أكسب نقودي بنفسي. صحيح انه كان يساعدني في 
دفع اإليجار وفي مصروفات أطفالي األربعة، إال أنني لم 

أقابله منذ حوالي ١٨ سنة».

تبلغ باربرا سترايساند من العمر ٩٧ عاما، وقد أنتجت 
نسختها من فيلم: «مولد جنمة» عام ١٩٧٦، لذا، عندما قلدتها 
النجمة األميركية ليدي غاغا، بإصدار نســخة جديدة من 
فيلم «مولد جنمة» عام ٢٠١٨، لم تنتقدها باربرا سترايساند 
في البداية بل شــجعتها على استكماله، وامتدحت اجلهد 
الذي بذلته ليدي غاغا واملمثل برادلي كوبر، حتى حصل 

الفيلم على ٨ جوائز أوسكار.
اآلن تعود سترايساند للحديث عن فيلم ليدي غاغا، في 
حوار مع صحيفة صانداي بروجكت، وتقول: «لن أجادل 
فــي جناح الفيلــم. لكني كنت أتوقع مزيــدا من األصالة، 
وليس تكرار نفس القصة واألحداث من فيلمي الســابق، 
والــذي تدور أحداثه حــول مغن مرموق يســمح مبيالد 
جنومية مغنية جديدة أثناء انهيار جنوميته هو». وتضيف 
سترايساند: «الفيلم جنح جتاريا، لكنه لم يبتكر أي جديد. 
بــل لم يقدم موســيقى جديدة، فقط قــدم صوتا جديدا». 
وتؤكد سترايساند: «كان من األفضل أن تكون بيونسيه 
بطلة الفيلم، فهذا كان سيمثل جتديدا أكثر أصالة للفيلم».

(أ.ف.پ): اختار بانتا بتروڤيتش التباعد االجتماعي 
قبل عقدين من جائحــة (كوڤيد-١٩) من خالل االنتقال 
للعيش في كهف جبلي في جنوب شرق صربيا... وبعدما 
علم بتفشــي ڤيروس كورونا إثر زيــارة للمدينة العام 
املاضي، تلقى أخيرا اللقاح رغم انقطاعه شبه الكامل عن 

البشر، داعيا مواطنيه إلى أن يحذوا حذوه.
يقضي الرجل الســبعيني ذو الشــعر املجدل معظم 
وقتــه في االســتمتاع بالهدوء الذي توفــره غابات جبل 
ستارا بالنينا. الكهف الذي حوله إلى «منزل» له والذي 
ال ميكن الوصول إليه إال من خالل طريق شديد االنحدار، 
مجهز مبدفأة وحوض استحمام قدمي صدئ جرى حتويله 
إلى مرحاض. وقد أمضى بتروڤيتش املتحدر من مدينة 
بيــروت الصربية، ســنوات طويلة فــي العمل بوظائف 
ســرية كما تزوج مرات عدة، وهي حيــاة يصفها اليوم 
بأنها «مضطربة». ويقــول بتروڤيتش لوكالة «فرانس 
برس» إن الڤيروس «ال مييز، وسيصل إلّي في كهفي».

ويوضح أنه «ال يفهم اجلدل» الدائر بشأن اللقاحات، 
مبديا ثقته في املسار الذي «جعل من املمكن القضاء على 

أمراض كثيرة في املاضي».

(أ.ف.پ): شرع الصندوق العاملي للطبيعة في إعداد 
قائمة باحليوانات املعرضة للخطر، من طيور وقوارض 
وزواحف وغيرها بسبب احلرائق التي جتتاح هذه الفترة 
حوض املتوســط وروســيا، والتي تلقــي بظاللها على 

الثروة احليوانية.
وقالت مارغريت كينيرد املسؤولة عن الثروة احليوانية 
في الصنــدوق العاملي للطبيعة فــي تصريحات لوكالة 
«فرانس برس» «تقوض احلرائق البشرية املصدر فرص 
صمود احليوانات البرية على الصعيد العاملي، فهي إما 
تقتل أو تصاب بســبب الدخان والنيران، أو يدمر جزء 

كبير من موطنها الطبيعي».
ومن الصعب بعد معرفة اآلثار احملددة على كل نوع، 
السيما منها األصناف املهددة أصال، بحسب كريغ هيلتون-
تايلور املســؤول عــن القائمة احلمــراء لالحتاد الدولي 
حلفظ الطبيعة. وتسجل في هذه القائمة األنواع النباتية 

واحليوانية بحسب شدة تعرضها خلطر االنقراض.
وصرح األخير بأن «احلرائق كثيرة جدا لدرجة يتعذر 
معها معرفة تلك اخلطرة فعال، والتي ســتكون لها آثار 
كبيرة». واألمر رهن أيضا بقدرة احليوانات على الهرب 
أو التصــدي للنيران، «فالبعض منها لم يعد قادرا حتى 

على التكاثر بعد احلريق».

التانيا يونغ داخل السيارة التي تعيش فيها

باربرا سترايساند

إبعاد ١٩ وافدًا ُضبطوا في ٥ مكاتب وهمية
نفذ قطاع اإلقامة الذي يرأسه اللواء أنور 
البرجس ممثــال في اإلدارة العامة ملباحث 
شـؤون اإلقامـة يـوم أمس حملـة طالـت 
٥ مكاتب وهمية لتشغيل اخلادمات الهاربات 
من كفالئهم باليومية، وأسفرت احلملة عن 
ضبط ١٩ وافدا ووافدة من جنسيات مختلفة، 
على أن يتم إبعادهم عن البالد ملخالفة قانون 

العمل.

هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا بذلك 
قالت فيه: استمرارا جلهود قطاع شؤون 
اإلقامة للتصدي للمخالفني وضبط اخلارجني 
على القانون متكنت اإلدارة العامة ملباحث 
شؤون اإلقامة من ضبط ٥ مكاتب وهمية 
و١٩ من العمالة املخالفة لقانون اإلقامة من 
جنسيات مختلفة، ومتت إحالتهم إلى جهات 
االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

اللواء أنور البرجس

في حملة نفذها قطاع «اإلقامة» إلنهاء ظاهرة هروب اخلادمات

إهداء اجلزائر ٦ آليات إطفاء ملواجهة حرائق الغابات

العامــة  العالقــات  إدارة  قالــت 
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام، انه تنفيذا 
للتوجيهات الســامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، غادرت أمس طائرتان تابعتان 
للقوة اجلوية الكويتية إلى جمهورية 
اجلزائر الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
حتمالن علــى متنهما ٦ آليــات إطفاء 

مجهزة بكامل معداتها ملكافحة احلرائق 
وعمليات اإلنقاذ إهداء من الكويت إلى 
األشــقاء في اجلزائــر ملواجهة حرائق 
الغابات. وشهد مغادرة الطائرتني من 
قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية ســفير 
اجلمهورية اجلزائرية الشقيقة بالكويت 
عبدامللــك بوهدو ونائــب رئيس قوة 
اإلطفــاء العام لقطــاع املكافحة اللواء 

جمــال بدر ناصر ومســاعد آمر القوة 
اجلوية اللواء الركن بندر املزين وآمر 
قاعــدة عبداهللا املبارك اجلوية العقيد 

الركن طيار عبدالعزيز اللوغاني.
هذا، ومثل قوة اإلطفاء العام لتسليم 
اآلليــات إلــى اجلمهوريــة اجلزائرية 
الشقيقة مدير إدارة إطفاء املهام اخلاصة 

العقيد أحمد ناصر غلوم.

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو األمير

السفير اجلزائري واللواءان بندر املزين وجمال ناصر قبل شحن سيارات اإلطفاء السفير اجلزائري وقيادات من «اإلطفاء» أمام مركبة مهداة

ضبط ٣ شبان غير طبيعيني ضربوا ٤ وقاوموا األمن بالسكاكني
أمير زكي

اقتيد ٣ شباب الى الطب الشرعي 
حلسم أمر إن كانوا واقعني حتت تأثير 
مواد غيــر طبيعية من عدمه. وجاء 
ضبط الشباب عقب شجار وقع بينهم 
وبني ٤ شباب آخرين وكذلك مقاومتهم 
لرجال األمن وهو ما دفع بضابط من 
قــوة «الضبط» الى اطــالق ٣ أعيرة 
ناريــة في الهواء إلحكام الســيطرة 
على األوضاع خاصة وان قوة الضبط 
تعرضت للمقاومة من قبل الشــباب 
الثالثة وكان بحوزتهم سكاكني، هذا 
وسجلت القضية حتت عنوان تبادل 

ضرب واشتباه بحالة غير طبيعية. 
وفي التفاصيل فقد ورد الى عمليات 
وزارة الداخليــة بــالغ يفيد بوقوع 
مشاجرة شــبابية عنيفة في منطقة 
املنقف وحتديدا مقابل مراكز التسوق 
الشهيرة، وعلى الفور مت نقل البالغ 
إلى رجال مخفر شــرطة ابو حليفة 
حيث االختصاص املكاني لتســارع 
قوة برئاسة نقيب ومبشاركة ضابط 
برتبة مالزم وعدد من قوة املخفر الى 

مكان املشاجرة املبلغ عنها.
وأردف املصدر: خالل انتقال قوة 
املخفــر الى موقع البــالغ حضر الى 
املخفــر ٤ شــباب وكانت مالبســهم 

ملطخة بالدماء حيث قالوا انهم الطرف 
املجني عليه في مشاجرة املنقف املبلغ 
عنها ليتم نقل ما حدث لقوة االنتقال.

ومضى املصدر بالقول: لدى وصول 
رجال األمن الى موقع الشجار وجدوا 
٣ شــباب بحالة غير طبيعية ولدى 
محاولة توقيفهم قاموا بإشهار أدوات 
حادة وهو مــا دعا أحد الضباط الى 
اطالق ٣ طلقات حتذيرية في الهواء 
إلحكام السيطرة ليتم ضبط الشباب 
واحالتهم الى املخفر لبدء التحقيقات 
في مالبسات املشاجرة على أن يحسم 
الطب الشرعي مسألة تعاطيهم ملواد 

غير طبيعية.

ضابط أطلق ٣ أعيرة نارية للسيطرة

أخبار أمنية

چينيفر لوپيز متسح صور خطيبها السابق
بعد أقل من شهر من ارتباط املغنية األميركية چينيفر 
لوپيز باملمثل األميركي بن أفليك، الحظ متابعو لوپيز 
أنها قامت مبسح أغلب الصور والڤيديوهات التي جتمعها 
بخطيبها الســابق أليكس رودريغز من حســابها على 
انستغرام، وفقا ملجلة «ستايل كاستر». بل قامت أيضا 
بإلغاء متابعتها حلســابه. ومن بــني الصور احملذوفة 
صورة جتمع لوپيز مع رودريغز أثناء تهنئتهما الرئيس 

بايدن على فوزه بالرئاسة.
ويؤكــد املتابعون أن هذه اخلطــوة تأتي في اليوم 
التالي مباشرة لذهاب چينيفر لوپيز مع خطيبها اجلديد 

بن أفليك ولوپيز ورودريغزبن أفليك لشراء خامت الزواج.

أوساكا تبكي أثناء لقاء صحافي.. ومديرها: صحافي متنّمر
في آخر مؤمتــر صحافي 
عقدته ناومي أوساكا، العبة 
التنس املصنفة رقم ٢ عامليا، 
طرح عليها مراسل من صحيفة 
التالي:  الســؤال  سينسناتي 
«تقولني إنك ال حتبني امليديا، 
ولكــن رغم ذلك هناك قضايا 
امليديــا  تهمــك تســتخدمني 
للترويج لها. أال ترين تناقضا 

هنا؟».
تضايقــت أوســاكا مــن 
الســؤال، ولكنهــا أجابــت: 
«منذ كنت صغيرة، ووسائل 
اإلعالم تالحقني، وذلك بسبب 
خلفيتــي، ألنــي أجمع بني ٣ 
دول، فأنا يابانية اجلنســية 
وأصلي من هايتي، وتربيت 
بالواليــات املتحــدة. ولهــذا 
تتعــدد اهتماماتي والقضايا 
التي أتبناها. لكن ليس لدي 
خطة للتعامل مع امليديا وفق 
اهتماماتي، بل أخوض املسألة 

وتستكمل املؤمتر.
انتهــاء املؤمتــر،  وبعــد 
أصــدر مديــر أعمالهــا بيانا 
يتهــم صحافي سينســناتي 
بالبلطجــة، قائال: «الســؤال 
الــذي طرحه هــذا الصحافي 

املتنمر هو الســبب في بكاء 
أوساكا، ألنه جاء كأمنا ليقول 
إن امليديــا هــي التي صنعت 
أوساكا. وهذه خرافة يروجها 
الصحافيون املتنمرون قصد 

تخويف محاوريهم».

ناومي أوساكا وهي تبكي أثناء املؤمتر الصحافي

كما يعني لي». ثم أثناء طرح 
ســؤال جديد حول مبادرتها 
ملساعدة ضحايا زلزال هايتي، 
بــدأت عيون أوســاكا تدمع، 
ممــا اضطرهــا إلــى التوقف 
ومغادرة الغرفة، لتعود بعدها 


