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»انه ليس الوحيد. هنالك الكثير من أمثاله«
املغني البريطاني بول مكارتني، 
مشيرا إلى دونالد ترامب الذي 
ينتقده في أغنيــة جديدة إلنكاره 

التغير املناخي.

»أعتقد أنها حتاول إيجاد توازن بني دورها 
اجلديد وشخصيتها احلقيقية كامرأة 
أميركية وكونهــا ملونة وممثلة. وهي 

ناجحة في ذلك«
االخصائية في علــم نفس األزياء 
دون كارين عن اختيار ميغان ماركل 

ألزيائها بعد زواجها من األمير هاري.

»لقد شهدت ظواهر ال ميكنني تفسيرها. رأيت 
واحدا منها فوقي. ولم أكن حتت تأثير 

أي مخدرات«
املغني البريطاني روبي وليامز متحدثا 
فــي برنامج وثائقي عن مواجهة له 

مع كائن فضائي.

»شعبيتي ليست قوية في بيتي ولكن األوالد 
شاهدوا أفالمي«

املمثلة األسترالية كيت بالنشيت 
عن موقف أوالدها األربعة من عملها 

في السينما.

»معظم أجدادي مدمنو كحول. والدي كان 
من أسوأ أنواع املدمنني ولكنه أقلع عن 
الكحول منذ نحو 30 عاما وأنا أقلعت 

منذ نحو 6 سنوات«
املمثل األميركي كيسي أفليك شقيق 
املمثل بن أفليك متحدثا عن صراع 

عائلته وشقيقه مع اإلدمان.

باريس بال سيارات ليوم واحد وشوارعها 
تخصص للمشاة وذلك جلعل الساحات 

العامة أقل تلوثًا وأكثر راحة وهدوءًا.

مساواة رجال اإلطفاء بنظرائهم
في املؤسسات العسكرية.

٭ يستاهلون. ٭ فكرة تستحق التعميم.
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أبعد من الكلمات

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

باحثون: انحسار الثلوج يُهدد سياحة التزلج في سويسرا

مشغلو الطائرات املُسيّرة يبهرون اجلمهور السعودي

في متحف اخلدع البصرية بنيويورك لن تصدق ما ستراه

أظهرت دراســة جامعية أن 
مستويات الثلوج في سويسرا 
آخذة في االنحسار، مع توسع 
بوتيرة مطردة في رقعة املناطق 
التي حتوي كميــات قليلة من 
الثلــوج أو ال حتوي ثلوجا في 
األســاس، في ذلك البلــد الذي 
يشــتهر بصناعــة الســاعات 
والشوكوالتة وبجباله الشاهقة 
االرتفاع. الدراسة أجراها باحثون 
من معهد العلوم البيئية بجامعة 
جنيڤ، واعتمدت في نتيجتها 
علــى صــور التقطتهــا األقمار 
االصطناعيــة لسويســرا على 
مدار ٢٢ عاما. وقال جريجوري 
جوليانــي كبيــر الباحثني في 
الدراسة إنها أظهرت تطورا في 
الغطاء الثلجي بسويسرا وإن 
الثلج يختفي بصورة تدريجية.

أطلق مشغلو طائرات مسيرة 
طائراتهم لتحدث طنينا وإثارة 
في جدة بالســعودية، في إطار 
تنافسهم باجلولة األخيرة من 
بطولة سباق الدرونز التي أقيمت 
مؤخرا. ١٠ مشغلني من الواليات 
املتحــدة وهولنــدا وبريطانيا 
وفرنســا ودول أخرى شاركت 
فــي اجلولة األخيــرة للبطولة 
مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية 
فــي جدة، عقــب صعودهم في 
تصفيــات من 6 جوالت مؤهلة 
أقيمــت فــي الواليــات املتحدة 
وأوروبــا. وحضر نحو 4 آالف 
متفرج هــذه الــدورة النهائية 
للسباق التي نظمت بالتعاون 
مع االحتــاد الســعودي لألمن 
السيبراني والبرمجة والدرونز.

اخلــدع  متحــف  ينتظــر 
البصرية فــي مدينة نيويورك 
بالواليات املتحــدة فتح أبوابه 
أمام الزائرين غدا، ويحوي عددا 
كبيرا من مرايا وأمناط هندسية 
وألوان وأضواء مربكة للعقل، 
وكل خدعة منهــا مبنزلة حتد 
لدماغك ليــدرك حقيقة ما تراه 
عيناك. فإن كنت من محبي اخلدع 
البصرية، فهذا املكان سيستهويك 
حتما، فما ستراه عيناك للوهلة 
األولى بداخله سيختلف متاما 
عن احلقيقة التي سيدركها عقلك 
فيما بعد. ويضم املتحف قسمني 
أحدهما مهتــم بالعلوم واآلخر 
بالفن. وكغيره من املتاحف، فإنه 
يشجع زائريه على أن يطلقوا 
ألنفسهم العنان في جتربة كل 

املعروضات داخله.

الثلج يختفي بصورة تدريجية في سويسرا

سباق الدرونز أدهش السعوديني

متحف اخلدع البصرية يهتم بالعلوم والفنون
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احلسني عبر الزمن

مــاذا َأُقــوُل ومــاذا َتْنُقــُل اْلُكُتُب
ها ِلْلَحْشــِر ُمْحَتِجُب بَنْهَضــٍة ِســرُّ

ها ماُن ومــا شــاَخْت َمعامِلُ َمــرَّ الزَّ
ِطُب ْخَضْوِضُر الرَّ وما َذَوى ُغْصُنهــا امْلُ

ما ُذِكَرْت ي ُكلَّ َشــظِّ ما ِســرُّ هذا التَّ
ْعماِق َيْنَســِكُب ما ِســرُّ َدْمٍع ِمَن اأْلَ

َرّياَنــُة اْلُعــْوِد مــا زاَلــْت وقاِئُعها
َبُب؟ َتطوي السننَي.. فما التفسيُر ما السَّ

ــْت َمحاِبُرُهْم واَة فهل َجفَّ َســِل الرُّ
فيما أفاُضــوا ومــا قاُلوا ومــا َكَتُبوا

قالوا: احْلســنُي، فقلُت: الكبرياُء َأَبْت
هــل َيْرُفُض الذلَّ أو َيْرَضــى ِبا َطَلبوا

فاْختــاَر َدْربــًا َرَأى َأْن ال َبِديــَل َلُه
ُدُه اأْلَْشــالُء ال اْلـُخَطـــبُ َدْربًا ُتَعبِّ

ناِصــُره قــلَّ  قتيــٌل  أنــتَ  هلِل 
َوُب والنُّ فيــِه  أحاَطْت  امْلنايــا  َرَأى 

ُمحَتِســبًا واألصحاَب  األهــلَ  َم  فَقدَّ
في موِقٍف قبَلــُه لم َتْشــَهِد اْلَعَرُب

َفاْحَتلَّ بــنَي اْلَوَرى في الَكــْوِن منِزَلًة
ــُهُب َســَمْت فــال َتْقَتفي آثاَرها الشُّ

ــْعِر من ِســَعٍة ِة ما في الشِّ أبــا األئمَّ
حتى ُيحيَط بــا ُتعِطي ومــا َتِهُب

هــا َنفثــٌة مــن َصــْدِر ُمْعَتِذٍر لكَنّ
لعلَّــُه قاَم َمأجـــورًا با َيـِجـــُب

يا َليتني كنــُت يوَم الطــفِّ حاِضَرُه
ُجُب َلُفــْزُت َيْلقاِنـــَي اأَلْبــراُر والنُّ

َأُذوُد عــن ُحُرماِت اهلِل ُمرَتـِجـــزًا
وفي َيـمينـــَي َســْيٌف صارٌم َذِرُب

ٌف َدْرُب الشــهادِة لم َيْســلْكُه ُمرَتِ
دِّ واإلْقــداِم َيْضَطِرُب في ســاعِة اجْلَ

ُمــوِد ويا يــا كرَبالُء ويــا ِســرَّ الصُّ
ِميِر وأرٌض َغْوُرها َلـِجـــُب َوْحَي الضَّ

ْهراِء فيــِك َثَوْوا ُيْهِنيِك َأنَّ َبِنــي الزَّ
ـــُرُب ُه التُّ َفِصــْرِت أعَظَم ُقْدٍس َضمَّ

ُه َهلَّــْت َمعامِلُ ُم قــد  ــرّ َ هذا اْلُ
َشــْهٌر ِلُكلِّ َمعاِنــي اْلَبْذِل َيْنَتِســُب

فيــِه َمجاِلُســنا بالَوْعــِظ عاِمــَرٌة
ُيتلى بهــا اْلِفْقُه واألحــَكاُم واأَلَدُب

ى َمذاِهِبِهْم َيرتاُدهــا الناُس ِمْن َشــتَّ
َتُب مهمــا َتفاَوَتــِت اأَللقــاُب والرُّ

ــراُث َعرْيــٌق فــي أصاَلِتِه هــذا التُّ
َتْنَتِصُب ــْبِط  السِّ للُحســنِي  َأْعالُمُه 

َفِلْلُكَويــِت َنِصيــٌب فــي إقاَمِتــِه
ِم حــاٌل حــنَي َيْقَتــِرُب وِلْلُمَحــرَّ

ْمَع ُمْحَتِشدًا فقد َشِهْدُت بنفســي اجْلَ
وِق()1( حيُث األهُل َتْنَتِحُب في )َمْسِجِد السُّ

في َمْشــَهٍد ســاَدُه ُحْزٌن مِلا َسِمُعوا
فإْن َجــَرْت َأْدُمــٌع فيِه َفــال َعَجُب

فيا كويَت اْلُعــال ال ِزْلِت شاِمـــَخًة
ِســّياِن إْن َغِضَب احلّســاُد أو َعَتُبوا

داُر اأْلمــاِن ِلَشــْعٍب قــاَدُه َرُجٌل
إلــى َمواِقِفــِه اأْلْنظــاُر َتْنَجــِذُب

َيْرَعــى اجْلِميَع ِبــُرْوٍح ال ُيســاِوُرها
قِّ أو َنَســُب ٌز عنــدَ َقــْوِل احْلَ يُّ حَتَ

كان السيد ياسني الرفاعي رحمه اهلل وهو شخصية دينية يعرفه 
 
)1(

أهل الكويت األوائل وقد رأيته بنفسي في يوم عاشوراء وهو يقرأ 
املقتل احلســيني في مســجد السوق الكبير وقد التف حوله جمع 

من الرجال، والنساء خارجه يستمعن إلى املقتل.

علي يوسف املتروك

بقلم: علي يوسف المتروك

إنما الدنيا حكاية
جابر الخواطر

البقاء هلل

يوساكو أول سائح ترسله
»سبايس إكس« للقمر في 2023

أعلنت مجموعة »سبايس إكس« أن الثري الياباني 
يوساكو مايزاوا )4٢ عاما( مؤسس موقع الكتروني كبير 
للموضة وهاوي جمع األعمال الفنية املعاصرة، سيكون 
أول راكب خاص يسافر عبر صاروخ تابع للشركة حول 
القمر في ٢٠٢3. وقال يوساكو مايزاوا في مقر الشركة 
املتخصصــة في الصناعات الفضائية فــي كاليفورنيا 
بعد تقدميه من جانب رئيســها إلون ماسك »في ٢٠٢3، 
سأدعو ستة أو ثمانية فنانني من العالم أجمع لالنضمام 

إلى في هذه الرحلة باجتاه القمر«.

حتضيرات لرحلة »سبايس إكس« إلى القمر
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