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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إدارة االنتخابات تبدأ اليوم باستقبال 
املرشحني لعضوية مجلس األمة.

١٫٤ تريليون دوالر 
تبخرت من ثروات أغنى 

٥٠٠ شخص بالعالم.

ليس غريبًا في ظل ما يحدث حول 
العالم!!

عساها خير إن شاء اهللا.

٤:٠١الفجر
٥:٢٤الشروق

١١:٤٩الظهر
٣:٢٣العصر

٦:١٤املغرب
٧:٣٤العشاء

أعلى مد: ٠١:٣٩ ص ـ ١٢:٤٤ ظ
أدنى جزر: ٠٧:١٣ ص ـ ٠٧:٤٢ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٧

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

البقاء هللا

٧٧ عاما - العزاء في  عبداملنعم عبداحلميد عبداحملســن البسام:
املقبرة فقط - ت: ٩٩٤٣٧٦٠٦ - ٩٧٧٧٨١٧٣ - شيع.

جميلة عبدالكرمي فرج محمد: (أرملة جعفر جاســم العيدال) ٨٢
عاما - الرجال: احلسينية اخلزعلية - ت: ٩٩٠٦٤١٨٤ - النساء: 

حسينية بو حمد (ابتداء من اليوم االثنني) - شيعت.
١٤ عاما - غرناطة - ق٢ - ش٢٠٦ - م٤٢ منية جاسم فريح الفريح:

- ت: ٥٠١٢٩٠٩٠ - ٩٩٨٨٨٥٠٧ - شيعت.
٧٢ عاما - الرجال - العزاء في  إبراهيم جاســم عبدالرحيم العلي:
املقبرة فقط - ت: ٦٦٠٩٨٨٥٥ - ٦٥٥٥٨٠٢٠ - النساء: سلوى - 
ق٩ - ش١ - م٢٥ - (اليوم االثنني فقط) - ت: ٩٩٦١٧٢٠٣ - شيع.
نوره حويدر محمد الهاجري: (أرملة محمد ناصر رجا الهاجري) 
B - ش٦٠ - م٧٠ ٨٠ عاما - الرجال: صباح األحمد الثانية - ٤
- ت: ٩٦٦٩٥٥١١ - ٦٦١١١٩٦٣ - النساء: الصباحية: ق١ - ش٩

- م٣٠٥ - ت: ٦٦٦١٢٩٢٩ - شيعت.

«املساندون لشعار (ماجا) فاشيون»
املتحدثة  بيير،  كارين جان 
باسم البيت األبيض، تؤكد وصف 
الرئيــس األميركي جو بايدن، 
للجمهوريني املؤيدين لشــعار 
ترامب «فلنجعل أميركا عظيمة 

مجددا» بالفاشية.

«بهدف إرباك خطط االغتيال»
كيــم جونــغ أون، الزعيم 
الكوري الشمالي، يقيم ٨ قصور 
رئاسية محصنة جديدة، داخل 
بيونغ يانــغ، بهدف إرباك أي 
عمليات اغتيــال ممكنة، وفقا 
للمحلل األميركي مايكل مادين.

«والدتي انتحرت»
أشلي جود، املمثلة األميركية، 
تعلن نتائج التقرير الطبي لوفاة 
والدتهــا ناعومي جــود، التي 

انتحرت مؤخرا عن ٧٦ سنة.

«املشروبات الســاخنة تزيد اإلصابة 
بسرطان املريء»

مجلة التغذية العالجية الدولية 
في عدد سبتمبر، تنشر دراسة 
تؤكد أن املشروبات الساخنة جدا 
تزيد فرص اإلصابة بسرطان 

املريء بنحو ٣ أضعاف.

أبعد من الكلمات

٨٦٩ ألف دوالر 
ثمنًا لسيارة األميرة ديانا

لنــدن - أ.ف.پ: دفع 
مشارك في مزاد أقيم في 
بريطانيا السبت ٧٣٧ ألف 
جنيــه إســترليني (٨٦٩

ألف دوالر) لشراء سيارة 
شــخصية كانــت ألميرة 
ويلز الراحلة الليدي ديانا، 
الذكرى اخلامســة  قبــل 

والعشرين لرحيلها.
فبعد منافســة حادة 
بــني مزايديــن مــن دبي 
والواليات املتحدة، ستبقى 
هــذه الســيارة وهي من 
طــراز «فورد إكــورت آر 
إس توربــو» مــن إنتاج 
عــام ١٩٨٥ فــي بريطانيا 

نظرا إلى أن الفائز بها الذي لم يكشــف بعد عن هويته 
من سكان منطقة مانشستر.

وطرحت السيارة في املزاد بسعر أولي هو مائة ألف 
جنيــه، إال أنها بيعت في نهايــة املطاف مقابل ٦٥٠ ألف 

جنيه تضاف إليها النفقات وضريبة القيمة املضافة.
وكانت السيارة أبرز املعروضات في مزاد نظمته دار 
«سيلفرستون» للمزادات، على حلبة سيلفرستون، على 

بعد ١٢٠ كيلومترا شمال غرب لندن.
وتعتبر سيارة «فورد» هذه التي تبلغ قدرة محركها ١٣٠

حصانا نسخة رياضية منوذجية من سيارات «فولكسفاغن 
غولف جي تي آي» الشــعبية املقواة التي كانت مرغوبة 

جدا في ثمانينيات القرن العشرين.
وميكن العثور في اإلعالنات املبوبة على نسخ أقل شهرة 

من هذا النموذج بأسعار تقرب من عشرة آالف جنيه.

األميرة ديانا ال تزال محط اهتمام
أبوظبي: صالة رياضية مكّيفة 

لتنقذ الكالب من حرارة الصيف

أبوظبــي - أ.ف.پ: خالل فصل الصيف الذي تشــهد 
فيه دولة اإلمارات العربية املتحدة درجات حرارة مرتفعة 
ورطوبــة عالية، تبقى الكالب فــي منازل أصحابها الذين 
ال ينزهونها في اخلارج ســوى ألوقات قصيرة جدا، لكن 
مبادرة جديدة في أبوظبي تسعى إلى توفير فرصة املشي 
لهــذه احليوانــات األليفة فــي صالة مكيفــة. وبدأ متجر 
متخصص مبســتلزمات احليوانات األليفة وطعامها في 
العاصمة اإلماراتية قبل شهرين بتوفير أجهزة جري مالئمة 

للكالب للمرة األولى في البالد، في 
قاعــة مبردة. ويتولى موظفون في 
املتجر وضع الكلب أوســكار البالغ 
عامني ونصف العام، وهو من فصيلة 
«ويلش كورغي»، على جهاز مشي، 

ويربطونه كي ال يقع.

(أ.ف.پ) كالب على أجهزة جري مالئمة لها  

٢٠٠ ألف يحضرون إقالع «أرتيميس ١» إلى القمر اليوم
الصاروخ الذي يحمل كبسولة غير مأهولة 
إلى القمر في رحلة جتريبية أطلقت عليها 
تســمية «أرتيميــس ١»، متهــد لرحالت 
مستقبلية مأهولة. وعلى سبيل املقارنة، 
فــإن انطالق أول رحلة مأهولة لشــركة 
«سبايس إكس» عام ٢٠٢٠ استقطب ٢٢٠

ألف مشاهد. وترى ميغان هابل من مكتب 
السياحة على ساحل فلوريدا املطل على 
مركز كينيدي للفضاء في تصريح لوكالة 
فرانس بــرس أن «الطبيعة التاريخية» 
لرحلة اليوم االثنني، وهي األولى ضمن 
البرنامــج األميركي للعــودة إلى القمر، 

«أثارت بالتأكيد اهتمام اجلمهور».
وفــي حــال أدى ســبب أو آخر كحال 
الطقس مثال، إلى إرجاء اإلقالع املقرر في 
الساعة ٨٫٣٣ صباحا فيحتمل أن يتدفق 
املزيد مــن الناس إلى املوعــد التالي في 

عطلة نهاية األسبوع.

ميريت أيلند (الواليــات املتحدة) - 
(أ.ف.پ): تعتبر جوان بوستاندجي (٤٥
عامــا) أن حضور عمليــة إقالع صاروخ 
فضائي إلى القمر «جتربة فريدة يعيشها 
اإلنســان». وتقول جوان التي جاءت مع 
زوجها وولديها من شمال إجنلترا لتمضية 
عطلة في فلوريــدا محورها الفضاء، أن 
برنامجها في اليــوم احملدد لإلقالع يبدأ 
باالنطالق باكرا إلى شاطئ كوكو بيتش 
غيــر البعيد من مركــز كينيدي للفضاء 
«إليجاد مكان جيد». وتقول لوكالة فرانس 
برس قبل أن تذهب مع عائلتها إلى متنزه 
مخصص ملوضوع غزو الفضاء «أعرف 
أن (اإلقالع) ســيحصل في موقع بعيد، 
ولكني أعتقد أن مشــاهدته ســتكون مع 

ذلك أمرا مذهال».
ويتوقع أن يحتشــد مــا بني ١٠٠ ألف 
(رويترز)و٢٠٠ ألف شخص حلضور عملية إقالع  «أرتيميس ١» جاهز لالنطالق  

والدة أغنى رجل في العالم: 
عندما أزوره أنام في الكراج!

بعد فتــرة ليســت بالطويلة من تأكيــد أغنى رجل في 
العالم امليلياردير األميركي إيلون ماســك أنه ال ميلك منزال 
وأنه ينام عند أصدقائه، كشفت والدته ماي ماسك عما هو 

أغرب من ذلك.
ففي إطار تأكيدها عدم امتالكه منزال كشفت والدة ماسك 
أنها تضطر للنوم في الكراج عند زيارتها البنها، الفتة إلى أنه 
ال يهتم باملمتلكات أبدا. وقالت ماي إنها عندما حلت ضيفة 
على صاحب تســال الذي تبلغ ثروته ٢٢٩ مليار دوالر، في 
تكساس، تعني عليها النوم في الكراج إلى جانب سيارته.

وأضافــت مازحة، وفقا لصحيفة «نيويورك بوســت»: 
«انه ال ميكن لإلنسان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب من 

موقع صاروخ».
وكان إيلون ماسك كشف في أبريل املاضي عن أنه ال ميتلك 
منزال وأنه ينام على األسرة االحتياطية في منازل أصدقائه. 

إيلون ماسك ووالدته

«سياحة اجلفاف» تزدهر في أوروبا مع ظهور اآلثار املخفية«سياحة اجلفاف» تزدهر في أوروبا مع ظهور اآلثار املخفية
أدى تراجع مستويات األنهار والبحيرات 
واخلزانات املائية في أوروبا بسبب اجلفاف 
إلى ازدهار ما يسمى بـ«سياحة اجلفاف»، بعد 
أن ظهرت إلى الســطح آثار كانت مخفية عن 
األنظار لسنوات عديدة. وقرب بلدة براهوفو 
الصربيــة، انخفض منســوب امليــاه في نهر 
الدانوب لدرجة أنه كشف هياكل عشرين سفينة 
حربية أغرقتها القوات األملانية أثناء انسحابها 
عام ١٩٤٤، وفق موقع «روســيا اليوم».  وفي 
إسبانيا، كشف اجلفاف عن «دوملن (مناطير) 
غوادالبيرال»، وهي عبارة عن دوائر من عشرات 

األحجار الصخرية، التي تســمى «ستونهنج 
اإلســبانية»، والتي يعود تاريــخ بنائها إلى 
٥٠٠٠ عام قبل امليالد. وكانت قد اكتشفت عام 
١٩٢٦، لكن املنطقة غرقت في املياه في مشروع 
للتنمية الريفية عام ١٩٦٣. وفي إيطاليا، أدى 
اجلفــاف في أواخر يونيــو إلى ظهور بارجة 
غرقــت إبان احلرب العامليــة الثانية في نهر 
بو بشــمال البالد. في يوليو، بعد أن تراجع 
منسوب مياه نهر التيبر إلى مستوى منخفض 
للغاية، ظهر للعيان جسر روماني من القرن 
األول قبل امليالد، يكون عادة مخفيا حتت املياه.

إسالم آباد - (د.ب.أ): تسبب الفيضانات 
العارمة، الناجمة عن األمطار املوســمية 
الغزيرة، في معظم أجزاء باكســتان، في 
مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ونزوح 

آالف آخرين.
وذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية 
أمس األحد أن الفيضانات العارمة في إقليم 
«خيبر باختونخوا» تسببت في فيضان نهر 
كابول، مما أدى إلى عزل بعض املناطق.

وعنــد مصب النهر، دفعــت املخاوف 
من حدوث فيضانات حول ضفاف النهر، 
اآلالف في منطقة «تشارسادا» للفرار من 
منازلهم، طبقا ملا ذكره مسؤولو مكافحة 
الكــوارث، فيما قضى البعض الليل على 
الطرق السريعة مع مواشيهم، على بعد 
أميــال من قراهم وبلداتهــم التي غمرتها 

املياه.
وتسبب موسم الرياح املوسمية، الذي 
بدأ في وقت مبكر عن املعتاد 
هذا العــام، في هطول أمطار 
غزيــرة في باكســتان وبذل 
عمال اإلنقاذ جهودا مستميتة 
إلجالء آالف األشخاص الذين 
تقطعت بهم السبل من املناطق 

املتضررة من الفيضانات.
وأجبرت األزمة احلكومة 
على اإلعالن عن حالة طوارئ.

وتسببت األمطار املوسمية 
والفيضانــات التاريخية في 
إحلاق أضرار بأكثر من ٩٠٠
ألف منــزل، بينما نفق أكثر 

(أ.ف.پ)من ٨٠٠ ألف حيوان. رجل وطفل باكستانيان يتنقالن وسط مياه الفيضان  

الفيضانات املدّمرة تقتل أكثر  من ألف باكستانيالفيضانات املدّمرة تقتل أكثر  من ألف باكستاني

طفل باكستاني يعبر أحد الشوارع التي غمرتها مياه الفيضانات (رويترز)

«بلوند» أبرز املنافسني على «أسد البندقية الذهبي»
باريــس ـ أ.ف.پ: ينطلــق مهرجان 
البندقية السينمائي بنسخته التاسعة 
والسبعني األربعاء، مع توقعات بدورة 
قويــة هذا العام تضــم جيال جديدا من 
النجوم وفيلما منتظرا عن سيرة مارلني 
مونرو، ومسابقة رسمية يطغى عليها 

حضور «نتفليكس».
يتنافس ثالثة وعشرون فيلما على 
جائزة األســد الذهبي التي ستمنح في 
العاشر من سبتمبر، في ختام مهرجان 
يشــكل أكثر من أي وقت مضى منصة 
إلطالق األعمال الهوليوودية قبل موسم 

األوسكار.
وأكثر األعمال املنتظرة في هذا اإلطار 
هــو فيلم «بلونــد» عن ســيرة مارلني 
مونرو، املســتوحى من رواية جلويس 
كارول أوتس ومن بطولة املمثلة آنا دي 

أرماس «فتاة جيمس بوند» السابقة.
وسيعرض هذا الفيلم الذي يحضر 
له منذ نحو عقد، قبيل الذكرى السنوية 

الستني لوفاة األيقونة الهوليوودية.
وهذا الفيلم هو من بني أربعة إنتاجات 
لـ«نتفليكس» تشــارك في املسابقة هذا 
العــام: فقد أصبــح مهرجــان البندقية 
موعدا مهمًا للمنصة العمالقة التي غابت 
عن ســجل اجلوائز في مهرجان «كان» 
السينمائي هذا العام بسبب عدم عرض 

أفالمها في الصاالت الفرنسية.
وفي النسخة التاسعة والسبعني من 
املهرجان اإليطالي، ستقدم «نتفليكس» 
أيضا فيلم االفتتاح «وايت نويز» للمخرج 

األميركي نواه باومباخ.
ومــن بــني الســينمائيني اآلخريــن 
املشــاركني فــي املســابقة هــذا العــام، 
املكســيكي احلائــز جائــزة أوســكار 
أليخاندرو غونزاليس إينياريتو («ذي 
ريفننت» و«بيردمان»)، عن فيلم يروي 
فيه العودة جلذوره املكســيكية جوانا 
هوغ («ذي سوفنير»)، ومارتن ماكدوناه 

انا دي أرماس(«ثري بيلبوردز»).

«ستونهنج اإلسبانية» لم تظهر للعيان إال ٤ مرات فقط منذ اكتشافها عام ١٩٢٦

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


