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اجلمعة

واحد أبواللطف

«الفيدرالي األميركي»: 
ال عودة إلى اقتصاد ما قبل 

اجلائحة.

«الهالل األحمر» توّزع حقيبة 
املالبس على ٢٠٠ عامل 

مبناسبة يوم العمل اإلنساني.

  جزاكم اهللا خير.  من سيدفع الثمن؟!

أبعد من الكلمات
«الجائحة أدت إلى اختناقات في العرض رغم 

تزايد الطلب»

كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق 
النقــد الدولي، تتوقع زيادة معدالت 

التضخم محليا ودوليا.

«لديهم أفضل أسلحة يمكن شراؤها بالمال، 
لكنهم يفتقرون لإلرادة والقيادة السياسية 

التي ال يشتريها المال»

جيمس ستفريديس، أدميرال أميركي 
متقاعد، من قوات التحالف، عن سبب 

اندحار اجليش األفغاني.

«الشوارع تخلو من النساء وأسعار البرقع مرتفعة»

كالريسا وارد، مراســلة صحافية 
أميركية في أفغانســتان، عن مالمح 

احلياة اليومية بعد عودة طالبان.

«أصبح مثل أخي المزعــج، لذا أحب زوجته 
أكثر منه»

ميراندا كير، طليقة املمثل األميركي 
أورالندو بلوم، عن عالقتها به وبزوجته 

اجلديدة املغنية كات بيري.

«الفن التشكيلي انتقل من االنشغال بتصوير 
األشياء إلى االنشغال باأللوان والخطوط لتصوير 

أشياء غير معتادة»

لويس ميناند، املفكر األميركي، يفسر 
حركة الفن التشكيلي املعاصر باجتاه 

التجريدية.

البقاء هللا

عمر علي إبراهيم خريبط: ٥٦ عاما ـ ت: ٦٧٧٧٧٦١٥ ـ ٩٠٩٠٧٧٧٢ 
ـ ُشيِّع.

عفاف حســن مال علي خضير ـ زوجة عادل حسني حمزاوي: ٤٩ 
عاما ـ ت: ٩٩٩٩٨٣٩١ ـ ٩٧٨٨٤١١٩ ـ ٩٩٦١٤٤١٣ ـ ُشِيّعت.

أحمد محمد مبارك بوحديده: ٥٨ عاما ـ ت: ٦٦٥٩٠٣٩٠ ـ ُشِيّع.
فيصل محمد الفيصل العنزي: ٨١ عاماـ  ت: ٩٩٥٤٣٥٥٧ـ  ٦٦٨٦٤٦٢٢ 

ـ ُشِيّع.
جواهر محمد عباس العباسي ـ أرملة إبراهيم صالح القالف: ٨٧ 

عاما ـ ت: ٢٢٦٢٨٧٢٢ ـ ُشِيّعت.
عليه إسماعيل خلف القالف ـ زوجة مبارك بالل املسند: ٦٩ عاما 

ـ ت: ٩٩٤٠٠٤٤٥ ـ ُشِيّعت.

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

٣:٥٤الفجر
٥:١٩الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٤املغرب
٧:٤٥العشاء

أعلى مد: ٨:٥١ ص ـ ١١:٣٧ م
أدنى جزر: ٣:٣٥ ص ـ ٤:٥٨ م

العظمى: ٤٥           الصغرى:  ٢٨

بريتني تزوجت للمرة الثالثة

تخليق أول مخ مصّغر في التاريخ

احلياة تبدأ بعد السبعني 
مع رون بيرملان

يظن أغلب املعجبني بنجمة الپوپ، بريتني سپيرز أنها 
تزوجت مرتني فقط: كانت أول مرة مع صديق طفولتها جيسون 
أليكساندر، عام ٢٠٠٤، ثم وقع الطالق بعد ٥٥ ساعة فقط. 
وكانــت املرة الثانية مع الراقص كيفن فيدرلني، عام ٢٠٠٧، 
وحدث الطالق بعد سنتني، وأجنبت فيهما بريتني طفلني. 
بل هذا ما توثقه موسوعة ويكيبيديا، عن بريتني سپيرز. 
لكن الوثائقي «توكسيك: قصة حياة بريتني سپيرز»، يثبت 
مســتندات جديدة تشير إلى وجود طالق ثالث من شخص 
ثالــث، هو وكيل أعمالها الســابق جيســون تراويك، حيث 
تؤكد املستندات - وفق الصحيفة البريطانية ذا صن - أن 
بريتني ســپيرز قد تزوجت من وكيل أعمالها عام ٢٠١١ ثم 
تطلقــت منه عام ٢٠١٣. وهذا أمر لم يتم تســجيله بعد في 

حياة النجمة بريتني سپيرز.

في اختراق يحدث ألول مرة في التاريخ، جنح علماء 
في مستشفى جامعة دوســلدورف، في تخليق أول مخ 
مصغر، داخل مختبر، باســتخدام اخلاليا اجلذعية. وقد 
متكن املخ املصغر من استنبات عينني مصغرتني قادرتني 
على استشعار الضوء - وذلك وفق مجلة «نيو أطلس» 
العلميــة. ويؤكــد العلمــاء أن املخ املخلــق يعادل حجم 
حبة الذرة. ووفقا للعالم جاي غوباالكريشنان، فعملية 
اســتنبات العينني متت بشكل طبيعي، مبا يثبت أولية 
العالقــة العضوية بني املخ واألعصاب املرتبطة بالعني. 
وقد أخذ العلماء اخلاليا اجلذعية من ٤ متبرعني، بحيث 
متكن العلماء من تخليق ٣١٤ خلية مخية. وقد استغرق 
منو املخ ٣٠ يوما، ووصل ملرحلة نضج خالل ٥٠ يوما. 
ويؤكــد العلمــاء أن هذه الفترات مماثلة بشــكل مدهش 
لفترات تخلق شبكية العني، داخل اجلنني. ويأمل العلماء 
أن تساعدهم هذه التجربة في فهم أفضل ألعصاب الرؤية 
لدى اإلنسان، مبا قد يفتح الباب لعالج العمى في املستقبل. 

يبــدو أن املمثــل األميركــي يؤمن بأن احليــاة تبدأ بعد 
السبعني. فقد طلق زوجته، وخطب زميلته في العمل التي 
تصغره بأكثر من ٢٠ عاما. عاش بيرملان مع زوجته أكثر من 
٣٨ عاما، وأجنب منها طفلني، هما اآلن، في نهاية الثالثينيات 
من عمرهما. وزوجته هي أوبال ستون، مصممة مجوهرات 
أميركية معروفة. وقد اتفق الطرفان على الطالق، ومنذ بداية 
اجلائحة، انتقل بيرملان ليعيش مع خطيبته اجلديدة، وهي 
املمثلة أليسون دنبار، وتبلغ من العمر ٤٨ عاما. ومنذ هذا 
احلني، لم يتوقف اخلطيبان عن نشر صورهما ومقاطع ڤيديو 
لهما عبر وســائل التواصل االجتماعي لالحتفال بحياتهما 
اجلديدة. وتقول أليسون دنبار: «وصفوني بسارقة الرجال، 
وهذا مضحك». وذلك ألن أليسون دنبار تتمتع مبسار مهني 

مستقر في مجال التمثيل، قبل خطبتها إلى بيرملان.
ويقول بيرملان: «أليســون جتعلني أشــعر بأني شــاب 
مجددا». وبيرملان معروف بحماسته الشديدة، ورغبته في 
اإلدالء برأيه في القضايا السياســية، فقد كان من أشد نقاد 

الرئيس األميركي السابق ترامب.

بريتني سپيرز مع جيسون تراويك عام ٢٠١١

املخ املخلق وله عينان

رون بيرملان مع خطيبته اجلديدة أليسون دنبار

«جامعية» تستغيث: رفيقتي تدعوني إلى التعاطي 
واملفاجأة باملخفر.. الرفيقة شاب بباروكة وفستان

ضبط وافد متلبسًا بسرقة كيبالت في الصليبية

عبداهللا قنيص

مــا حدث أمام أحد املخافر ال ميكن 
أن يصــدق، ولكنــه مــع األســف كل 
الســطور الوارد ذكرهــا حدثت، وإن 
دلت على شيء فإمنا تدل على ان هناك 
من يسعى بكل السبل الى نشر املواد 
املخدرة في كل األوســاط وبني جميع 
شرائح املجتمع، مبا في ذلك الفتيات 
اجلامعيات، القضية التي ستتابعون 
ســطورها أحيلت الــى االدارة العامة 
للمباحث اجلنائية بتهمة مبدئية وهي 
التشبه باجلنس اآلخر واالشتباه في 
تعاطي مواد مخدرة، وأرفق في ملف 
اإلحالة أدوات لتعاطي املخدرات، ولكن 
مــا هي الواقعة وما تفاصيلها؟ يقول 
مصدر أمني: ان رجال أحد املخافر وفيما 
تشير عقارب الساعة الى العاشرة من 
مساء امس األول فوجئوا مبركبة بها 
فتاتان تتوقف مقابل املخفر، وتقوم من 
هي على مقود السيارة بضرب «هرنات» 

مبا يشبه االستغاثة برجال األمن.
وقال املصــدر: انطلق رجال األمن 
املناوبون الى املركبة وإذ بالفتاة التي 
علــى مقود القيادة تبكي وتســتنجد 
برجال األمــن وتقــول: رفيقتي التي 
تعرفت عليها منذ أســابيع وحتدثت 
معها طويال وشــعرت بأنها إنســانة 
جيدة وتوجه لي النصيحة حتثني على 
تعاطي املخــدرات حتى تكون احلالة 

املزاجية على ما يرام «املود متام».
وأضــاف املصــدر: طلــب رجــال 
األمن من الفتاتني الدخول الى املخفر 
واستكمال القصة، حيث قالت الفتاة: 
أنا جامعية وتعرفــت على صديقتي 
تلك «تشــير الى من جتلس أمامها»، 
وخرجنــا معا عــدة مــرات وحتدثت 
معهــا في تفاصيــل حياتي ولكني لم 
أصدق وصدمت حينما طلبت مني أن 
أتعاطى املواد املخدرة، فلم أمتالك نفسي 

وسارعت الى املخفر لطلب النجدة.
ومضى املصدر بالقول: جاء الدور 
علــى الفتاة املدعى عليها وكانت ذات 

شــعر طويل وترتدي فستانا، حيث 
زعمــت ان مــا ذكرتــه صديقتها غير 
حقيقي وانها اضطربت نفسيا بشكل 

مفاجئ على ما يبدو.
وأردف املصــدر بالقول: كان لزاما 
التحقق من الواقعة، حيث مت الطلب من 
الفتاة صاحبة السيارة ان متنح ألحد 
رجال املخفر «السويتش» حتى يحضر 
اإلثبات الشخصي للمدعى عليها، وهذا 
ما مت وكانت املفاجــأة املدوية حينما 
فتح رجال األمن حقيبة املدعى عليها 
وإذ بهم يشاهدون هوية لشاب كويتي 
(٢٣ عامــا) يدعــى (أ) ووجدوا أيضا 
داخل احلقيبة أدوات لتعاطي املخدرات.

وقال املصدر: حمل ضابط املخفر 
هوية «أ» وســأل الفتاة ذات الشعر 
الطويل من هذا؟ فإذا بها تقول: هذا 
هو أنا.. وأنا ذكر في البطاقة املدنية 
ولكنني في احلقيقــة أميل للجنس 
اآلخر، لذا ارتديت زيهم. ومتسك أو 
متسكت املدعو (أ) بأن رفيقتها املبلغة 
مرت بحالة نفسية دفعتها لفعل ما 
فعلت، وعليه مت الطلب من التي تدعي 
أنهــا فتاة لتنزع مالمح األنوثة وقد 
كان، حيــث أزاحــت الباروكة وهي 
بطول ٧٥ ســم، ومن ثم إحالته الى 
املباحث اجلنائية، وكذلك املضبوطات 

في حقيبته النسائية.

مبارك التنيب

احتجز وافد مصري (٣٣ عاما) 
في نظارة مباحث مخفر الصليبية 
متهيدا للتحقيق معه والوقوف على 
عالقته بســرقات كيبــالت «أمالك 

الدولة» ســبق وارتكبت وسجلت 
ضد مجهول. 

وقال مصدر أمني ان حارس أمن 
من غير محددي اجلنســية وخالل 
قيامه بحراسة منشأة شاهد شخصا 
يعبث بأحــد احملوالت القريبة من 

مقر عمله ليسارع بإخطار عمليات 
الداخلية التي تقوم بضبطه متلبسا 
بالسرقة وعثر بحوزته على أدوات 
تستخدم في تقطيع الكيبالت، كما 
وجــد داخل ســيارته الهاف لوري 

كيبالت مسروقة.

زواج «البارت تامي».. صرعة جديدة  
وعلماء الشرع: تزيني للباطل وافتقاد للشروط

ليلى الشافعي

أثارت دعوى احملامي املصري 
أحمد مهــران الكثيــر من اجلدل 
بعدما دعا إلى مبادرة أطلق عليها 
مسمى زواج «البارت تامي»، مبررا 
مبادرته مبنح فرصة للمطلقات 

للزواج مرة أخرى.
وأكــد مهران أنــه زواج حالل 
ومكتمل األركان إال انه غير محدد 
بوقت يقضيه الزوج مع زوجته 
الثانية حســب وقت فراغه، وأن 
الــزوج ال يقيم مع زوجته إقامة 
كاملة، وأنه يشترط في هذا العقد 
تنازل الزوجة عن حقها في املبيت.

 عرضنا هذه املبادرة على علماء 
الشرع وكان هذا تعليقهم:

فــي البدايــة، يؤكــد د.عجيل 
النشــمي أن هؤالء مدسوســون 
لشغل الناس عن األمور الكبيرة 
ويتعلقــوا بالتوافــه، كمــا أنهم 
يريــدون الشــهرة على حســاب 
ثوابت الديــن وأن نتركهم أولى 

من الرد عليهم.
تزيني الباطل

ويضيــف د.بســام الشــطي، 
صاحب الفكرة لم يعّرفها أصال، 

فقط كتبها باللغة األجنبية ليكون 
أكثــر رواجا، ثم علقها بالشــيخ 
الشعراوي - رحمه اهللا - نسأل 
اهللا الهداية للجميع، وهو يقصد 
بـ «بارت تــامي» الوقت اإلضافي 
عندما يــرى الرجل وقتا يطلبها 
ليمارس معها شــهوته، طبعا ال 
حقوق وال واجبات وال سكن وال 
التزامات مالية وغيرها وال حمل، 
فهل يقبل عاقل؟ وهل يقبل رجل 
ان يزوج محارمه بهذه الصورة؟ 
الدين اإلسالمي دين عدل، وعقود 
الزواج ميثاق غليظ واألصل في 
الزواج الدميومة وحقوق وواجبات 
وإعالن وإعــالم وعقود مصدقة 
وحتمل مسؤولية وليست شهوة 
بهيميــة. وأكد د.الشــطي ان هذا 
افتــراء وادعاء وتزيــني للباطل 
ومزيد من طرح الشبهات، وقال: 
ديننــا قائــم علــى أدلــة قاطعة 
وبراهني ساطعة وليست فوضى.

األصل في الزواج

من جهته، أكد د.سعد العنزي 
ان الزواج يشترط لصحة نفاذه 
توافر األركان والشروط فإذا مت 
حتديد وقت أو زمن أثناء العقد 
بطــــل العقـــد ألن األصل فـــي 

الزواج االستمرار واالستقرار.
وقت جزئي

ويؤكد د.جلوي اجلميعة أن أي 
نكاح مكتمل األركان والشروط وخال 
مــن املوانع ومن أي شــروط تنافي 
مقتضــى العقــد فهو عقــد صحيح 
وجائــز، ومعنــى مكتمــل األركان 
والشــروط اي وجود ولي الزوجة 
وإيجــاب وقبــول ومهــر وحضور 
الشــهود وأن يتم العقد في مجلس 
واحــد مع خلو الطرفني من املوانع، 
اي انقضاء العدة للمطلقة او األرملة 
مثال، ولفت الى ان ما يسمى بزواج 
«البارت تامي» املقصود به وقت جزئي 
إضافي وهو أشبه مبا يسمى بزواج 
املسيار وهذه أسماء تعارف الناس 
عليها وليست من الفقه في شيء. فإن 
كان العقد يشــمل ما سبق فالزواج 
صحيــح والعكــس بالعكس، ولكن 
يخشى هذه التســميات ان تضييع 
هيبة الــزواج ومكانتــه في نفوس 
النــاس وتكــون محــل اســتخفاف 
باحلقوق بني الزوجني، واهللا سبحانه 
وتعالى سماه ميثاقا غليظا، فاألفضل 
التسمية بالزواج الشرعي مع تنازل 
املــرأة عن بعض حقوقها في املبيت 

أو النفقة.

حبس ٣ وافدين ١٤ يومًا للقيادة من دون رخصة سوق
أصدرت محكمة املرور أمس حكما 
بحبــس ٣ وافدين ١٤ يوما لكل منهم 
على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة 
وهي قيادة مركبــة من دون رخصة 
سوق ومن ثم احالتهم الى احملاكمة، 

هذا ولم يعــرف ما اذ كان املخالفون 
الثالثة سيسمح لهم بالبقاء في الكويت 
أم ال، خاصــة ان اي حكم يصدر عن 

وافد يكون مرفقا باالبعاد االداري.
وقال مصدر امني ان ضبط الوافدين 

جاء على خلفية حملة لقطاع املرور 
اسفرت عن حترير عشرات املخالفات 
املروريــة غالبيتهــا كانــت التظليل 
املخالــف وافتقاد املركبات لشــروط 

األمن واملتانة.

أمنية


