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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

استشاري: األلعاب اإللكترونية 
وسلوكيات األهل من أهم أسباب 

نشر العنف بني األبناء.

سيدة انقطعت عن التعليم وهي 
بعمر ١٥ عاما وتخرجت في 

اجلامعة مع ابنها في يوم واحد.

انتبهوا.. وحطوا بالكم على عيالكم.هكذا تكون اإلرادة.

٣:٥٢الفجر
٥:١٧الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٢٧املغرب
٧:٤٩العشاء

أعلى مد: ٠٣:١٥ ص ـ ٠٣:١٣ م
أدنى جزر: ٠٩:٣٣ ص ـ ٠٩:٤٦ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٩

«جيسيكا شاســتني جعلتني أحب 
التمثيل»

إدريس ألبا، املمثل اإلجنليزي، 
يعترف بأن دوره أمام املمثلة 
جيســيكا شاستني في فيلم: 
لعبة مولي، جعله يحب مهنة 

التمثيل.

«بكيت عند مشاهدة االعالن الترويجي 
لفيلم غارديان أوف ذا جاالكسي»

كريس برات، املمثل األميركي، 
يعترف بأنه بكى خالل مشاهدة 
االعالن الترويجي لفيلم غارديان 

أوف ذا جاالكسي ٣.

«فقدت زوجي وأغلب أبنائي»
٭ نانسي هيش، والدة املمثلة 
األميركية آن هيش، تعرب عن 
ابنتها  العميق، لوفــاة  حزنها 
مؤخرا، مبا وصل بوفيات أسرتها 
إلى زوجهــا و٤ أبناء، حيث لم 
يتبق لديها ســوى ابنة واحدة 

من كامل أسرتها.

«هذا محل نقاش»
املمثلــة  بليــك اليفلــي،  ٭ 
انزعاجها من  األميركية، تعلن 
شــراء زوجها رايان رينولدز 
جزءا من أســهم فريق الكرة 
اإلجنليزي ريكسهام، دون أن 

يخبرها مسبقا.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

يعقوب يوسف عبداهللا البغلي: ٦٢ عاما - الرجال: املنصورية 
- حسينية آل ياسني (االربعاء آخر يوم عزاء) ت: ٩٩٠٧٠٥١٧ 
- النساء: القصور - ق١ - ش٤ - م٣٩ (عصراً فقط) - شيع.

نظمية غالب خلف: (أرملة خليل إبراهيم عبداهللا اليعقوب) 
٧٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥١٢٠٥٥٦٢ - 
النساء: الرقة - ق٢ - ش٦ - م٤٥٤ - ت: ٦٠٦٣٦٢٣٢ - شيعت.
هاشمية سيد يوسف هاشم: (أرملة غلوم حسني دشتي) ٧٩ 
عاما - الساملية: ق١٠ - ش عمان الشارع األول - م٧ - احلسينية 
الهاشمية (سيد خلف) ت: ٥١٣٢٢١٢٢ - ٥٠٥٥٧٤٧٤ - شيعت.
ناصر يوسف سلمان الغامن: ٨٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٦٧٢٧١٧ (اتصال ورســائل) - ٩٧٥٨٨٤٤٤ (رســائل 

فقط) - شيع.
تهاني مساعد أحمد الناقه: (زوجة ناصر سلطان الفرج) ٥٢ 
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٨١٠١ - النساء: 
القصور - ق٧ - ش٣٥ - م٢٩ - ت: ٩٩٠٣٠٩٢٤ - الدفن في 

العاشرة صباح اليوم.
حــامت مبارك املنصور: ٨٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٩٦٦٨٠٣٣٨ - النساء: أبو فطيرة - ق٦ - ش٤٠ - 

م٦ - ت: ٩٩٩٩٨٧٣٠ - شيع.

محامي ترامب: الرئيس السابق
«كابنت الفوضى» ويريد إرباك األميركيني

أعــرب مايــكل كوهــني، احملامــي 
الشخصي السابق للرئيس األميركي 
الســابق دونالد ترامب، عن توقعاته 
خلطوة ترامب التالية بعد بحث مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في «مار إيه الغو».

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، 
قال كوهني: «دونالد ترامب، كما أحب 
أن أســميه هو «كابنت الفوضى» يلقي 
أكبر قدر ممكن على اجلمهور األميركي 
من أجل إرباكهــم، ألنه يعتقد حقا أن 

اجلمهور األميركي لديه نافذة تذكر ملا 
يحدث تــدوم يومني، أو رمبا إذا كنت 
ذكيــا.. ثالثة أيام.. لذا ســيغمر األمر 

فقط».
وأضاف: «لكن هذا ليس سبب قيام 
ترامب باألمر.. إنه خائف، إنه خائف من 
املستندات التي حازوا عليها ويتحكمون 
بها، ألن هذه أدلة وثائقية، وهذا دليل 

ميكن استخدامه ضده».
وأشار كوهني إلى أن ترامب وحلفاءه 

يبحثون عن كبش فداء، وأنه يعتقد أن 
رودي جولياني سيكون ذلك الشخص، 
قائال: «ســيضحون بــه (فيما يتعلق 
مبداهمة «مار إيه الغو»)، وفي الوقت 
نفسه سيضحون به فيما يتعلق بقضية 
النائب العام في جورجيا فايني ويليس. 
سيستمرون في توجيه أصابع االتهام». 
«إنه رودي، إنه رودي، بكل صراحة، 
ليس لي عالقة باألمر، إنه رودي، اسألوا 

رودي فقط».

أكد أنه خائف من استخدام املستندات ضده.. ويبحث عن كبش فداء

مايكل كوهني ودونالد ترامب

بيزوس حضر عرض «سيد اخلوامت» األغلى بالتاريخ
 - أجنيليــس  لــوس 
لــوس  (أ.ف.پ): شــهدت 
أجنيليــس مســاء االثنني 
العرض األول ملسلسل «ذي 
رينغــز أوف باور»، أحدث 
أعمال سلسلة سيد اخلوامت 
(ذي لورد أوف ذي رينغز)، 
بحضــور جيــف بيــزوس 
رئيس مجموعة «أمازون» 
املنتجــة لهذا العمــل الذي 
وصــف بأنــه األغلــى فــي 
التاريخ مع ميزانية إنتاج 

بلغت مليار دوالر.
الــذي  هــذا املسلســل 
ينطلق عرضه في الثاني من 
سبتمبر على منصة أمازون، 
أثــار اهتمامــا كبيــرا لدى 
بيزوس، مؤسس املجموعة 
العمالقة في مجال التجارة 
اإللكترونيــة التي خاضت 
غمار خدمات البث التدفقي.
علــى  العمــل  وبــدأ 
هــذا االقتبــاس الطمــوح 
املستوحى من عالم «سيد 
الــذي أنشــأه  اخلــوامت» 
الكاتب جــي آر آر تولكني 
في رواياته، عندما اشترت 
«أمازون برامي» حقوقه في 
مقابــل ٢٥٠ مليون دوالر، 

قبل نحو ٥ سنوات.
وتخطط «أمازون» لطرح 
املسلســل على ٥ مواســم، 
يستمر كل منها ١٠ ساعات.

وقد انضم جيف بيزوس 
إلى جنوم ومنتجي املسلسل 
مساء االثنني في استديوهات 
كولفر في لوس أجنيليس، 
حيث عرضت أول حلقتني 
قبــل عرض ضوئــي كبير 
اســتخدمت فيــه عشــرات 

املسيرات املضاءة.
ووصفت املنتجة ليندسي 

ويبر ميزانية املليار دوالر 
بأنهــا «عنــوان رئيســي 
جذاب للغاية يحب الناس 
التحدث عنه»، لكنها وعدت 

املشــاهدين بــأن يــروا أن 
نتيجة هذه األموال «ظاهرة 

بوضوح على الشاشة».
وقالت خالل مرورها على 

الســجادة احلمراء لوكالة 
فرانــس بــرس إن التكلفة 
الهائلة للمسلسل مردها إلى 
«إنتاج مواسمه اخلمسة».

(أ.ف.پ) املمثلة الويلزية مورفيد كالرك لدى حضورها العرض  

سكان «الفصح» يخشون عودة السياحة كما قبل اجلائحة

هاجنا روا (تشــيلي) - 
أ.ف.پ: صمد سكان جزيرة 
الفصح عامني من دون إيرادات 
قطــاع الســياحة اجلماعية 
بســبب جائحة كوفيد-١٩.. 
لكن فيما اليزال الزوار مرحبا 
بهم، يرغــب أبناء مجموعة 
رابا نوي للسكان األصليني 
في احلفاظ على منط احلياة 
املتوارث عن أسالفهم بعدما 
القيــود  اســتعادوه بفعــل 
الصحية، والتصدي حملاوالت 
إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وقال خوليــو هوتوس، 

على األجيال اجلديدة.
فبني ليلــة وضحاها في 
مارس ٢٠٢٠، قطع الســكان 
الدائمون البالغ عددهم سبعة 
آالف نسمة في هذه اجلزيرة 
املمتدة على طول ٢٤ كيلومترا 
وعــرض ١٢ كيلومتــرا، كل 
الروابــط اجلوية مع العالم 
اخلارجي حلماية أنفسهم من 

ڤيروس كورونا.
ومن أجل تلبية احتياجات 
السكان، أنشأت بلدية جزيرة 
الفصح على وجه الســرعة 
البذور،  برنامجــا لتوزيــع 

الطماطــم  وزرعــت أولغــا 
والسبانخ والشمندر والسلق 
والكرفس، وكذلك األعشاب 
واألوريغانــو  كالريحــان 

والكزبرة.
وبعد عامني من التحرر من 
جنون الســياحة اجلماعية، 
عاش ســكان اجلزيرة حياة 
جديــدة وال يريــدون اليوم 
العــودة إلــى فترة مــا قبل 
اجلائحة التي كانت تشــهد 
هبــوط ١١ طائرة أســبوعيا 
وزيارة ١٦٠ ألف ســائح كل 

عام.

متتاز جزيرة الفصح مبناظرها الطبيعية اخلالبة

العضو فــي مجلس حكماء 
هذه اجلزيــرة املعزولة في 
وســط احمليط الهادئ على 
بعد ٣٥٠٠ كيلومتر من ساحل 
تشــيلي واملعروفــة عامليــا 
بتماثيــل مــواي الضخمــة، 
لوكالــة فرانس بــرس «لقد 
حانت اللحظة التي تنبأ بها 

أسالفنا».
وبحســب قولــه، أصــر 
شيوخ شعب رابا نوي على 
أهمية ضمان استقاللية الغذاء 

في اجلزيرة.
هذا التحذير كان له صدى 

مهمة فضائية يابانية تكشف 
مصدرًا خارجيًا ملياه األرض

أميركي اشتكى من برودة البطاطا 
فُقبض عليه في قضية قتل!

دراسة أميركية: تقليل السعرات 
احلرارية يؤخر الشيخوخة

واشنطنـ  أ.ش.أ: أثبتت األبحاث الطبية السابقة أهمية 
وفعالية خفض الســعرات احلرارية املتناولة لتحســني 
الصحــة، وعمر احليوانــات املختبريــة، فيما أوضحت 
األبحــاث احلديثة امتداد هذه الفوائد لإلنســان في حال 

تطبيق هذه الضوابط.
وأظهــر باحثو جامعة «ييــل» األميركية، أن التقييد 
املعتدل للســعرات احلرارية املتناولة يعمل على تقليل 
إنتاج بروتني يعرف باســم «سبارك» (SPARC)، والذي 
يعمل على كبح االلتهابات الضارة ويحسن الصحة عند 
كبار السن، وقد يكون هدفا لتوسيع نطاق صحة اإلنسان.

وشدد د.فيشــو ديب ديكسيت، أستاذ علم األمراض 
وعلم األحياء املناعي والطب املقارن، ومدير «مركز ييل 
ألبحاث الشيخوخة» ـ في سياق النتائج املتوصل إليها 
 «Immunity» والتي نشــرت في عدد أغسطس من مجلة
الطبيــة ـ على الفوائد الصحية اجلمة املســتخلصة من 
التقييد املعتــدل ملعدالت الســعرات احلرارية املتناولة 

بني البشر.

طوكيو - (أ.ف.پ): كشف علماء بعد حتليل عينات 
نادرة جمعت في مهمة فضائية يابانية اســتمرت ٦ 
سنوات، أن كميات من املياه قد تكون وصلت إلى األرض 

بواسطة كويكبات من أقاصي املجموعة الشمسية.
في محاولة لإلضاءة على أصول احلياة وتكوين 
الكون، يفحص باحثون مواد أعيدت إلى األرض عام 

٢٠٢٠ من الكويكب ريوغو.
وقد جمع ٥٫٤ غرامات من الصخور والغبار بواسطة 
مسبار فضاء ياباني يدعى «هايابوسا-٢»، هبط على 

اجلسم السماوي وأطلق «مصادما» على سطحه.
وبدأ نشر الدراسات حول هذه املواد، وفي يونيو، 
قال باحثون إنهم عثروا على مادة عضوية أظهرت أن 
بعض الركائز األساسية للحياة على األرض، األحماض 

األمينية، رمبا تكون قد تشكلت في الفضاء.
في دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر 
أســترونومي»، قال العلماء إن عينات ريوغو ميكن 
أن تعطي أدلة على لغز كيفية ظهور احمليطات على 

األرض قبل مليارات السنني.

في واحدة من أغرب الوقائع التي ال تخلو في الوقت نفسه 
من الطرافة، «وّهق» شــاب أميركي نفسه حتى مت القبض 
عليه بشــكل غير متوقع. فقد أقدم الشــاب على االتصال 
بالشرطة إثر غضبه من أحد املطاعم الشهيرة بعدما قدموا 
لــه وجبة بها بطاطا رأى أنهــا باردة. فما كان من عناصر 
الشرطة عندما وصلت إلى موقع البالغ حلل هذا اإلشكال 
البسيط الذي رمبا لم يكن يستلزم كل هذا الغضب، إال أن 
اكتشــفت أن هذا الشخص املبلغ عينه مطلوب في قضية 
قتل مر عليها نحو ٤ سنوات. عندئذ نسي الشاب الوجبة 
والبطاطا الباردة وأسلم ساقيه للرياح، لكن عناصر الشرطة 

طاردوه حتى متكنوا من إلقاء القبض عليه!

صورة توضيحية القتراب مسبار الفضاء «هايابوسا-٢» من كويكب

الشاب األميركي لدى وصول أحد عناصر الشرطة

النجمة لولو بريجيدا تترشح 
لـ «الشيوخ اإليطالي» بسن الـ ٩٥

رومــا - د.ب.أ: تعتزم 
السينمائيـــة  النجمـــــة 
اإليطاليــة جينــا لولــــو 
بريجيــدا، التــي تبلغ من 
العمــر ٩٥ عاما، الترشــح 
انتخابــات مجلــس  فــي 
الشــيوخ اإليطالــي خالل 
االنتخابات العامة املقررة 
فــي ٢٥ ســبتمبر. وقالت 
لولو بريجيدا في مقابلة مع 
صحيفة كوريري ديال سيرا 
نشرت: «لقد سئمت سماع 
السياسيني يتجادلون فيما 

بينهم دون الوصول إلى العمل أبدا».
وقالت: «إيطاليا في حالة سيئة، أريد أن أفعل شيئا جيدا 
وإيجابيا». كانت املسيرة الفنية السينمائية للنجمة لولو 
بريجيــدا قد بلغت ذروتها في خمســينيات القرن املاضي، 
حيث قدمت أشــهر أفالمها مثل «بيت ذا ديفل» مبا في ذلك 

«اهزم الشيطان» عام ١٩٥٢ و«أحدب نوتردام» عام ١٩٥٦.

جينا لولو بريجيدا في عام ١٩٥٤


