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اجلمعة

واحد أبواللطف

»احلقيقة أني قضيت الليلة األولى بعد والدته 
في غرفة أخرى«

األمير البريطاني هاري يكشف أنه 
اضطر للنوم بعيدا عن زوجته ميغان 
ألن طفلهما آرتشي، املولود حديثا، 

بكى أكثر من مرة خالل الليل.

»كان ما حدث في ذلك الوقت من أكثر األشياء 
رعبا في حياتي«

املغنية األميركية ديبي هاري تكشف، 
ألول مرة خالل مقابلة تلفزيونية، أن 
القاتل احملترف الشهير تيد بوندي 

كاد ينجح في اختطافها في نيويورك مرة، حينما دعاها 
لدخول سيارته، بينما كانت تلوح بيدها لتاكسي أجرة 

على الطريق العام. 

»نعم أضع باروكة شعر أسود اللون وقصير، 
عندما أريد اخلروج بشكل سري«

األزياء األميركية  املمثلة وعارضة 
پاريس هيلتون تكشــف أن لديها 
باروكة شعر مستعار، وأنها   800

غالبا ما تستخدم واحدة منها عندما حتب إخفاء حقيقة 
شخصيتها عند اخلروج من البيت.

»إنها لم حتبني يوما بل واعترفت بهذا بوضوح«
املمثلة واملغنية األســترالية داني 
مينوغ تتحدث حول خالفها الطويل 
مع منافستها اإلعالمية اإلجنليزية 
شارون أوزبورن، عقب شجارهما 
الشهير حول مشاركتهما في برنامج 

»إكس فاكتور«.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

13-12آراء

خزنة صكبان خليف، أرملة راشد فهد جدعان العازمي: 73 عاماـ  
الظهرـ  ق6ـ  ش6ـ  م6ـ  ت: 66750909ـ  99060609ـ  شيعت.

فاطمة محمد عبداهلل اخلرقاوي، أرملة شــريدة مزيد املزيد: 90 
عاما ـ الرجال: الروضة ـ ق1 ـ شــارع عبدالرحمن الداخل ـ 
م37ـ  ديوان املزيدـ  ت: 99990931ـ  النســاء: العدانـ  ق6ـ  

ش19 ـ م8 ـ مقابل شارع الغوص ـ شيعت.
عوض عواد عومير العازمي: 83 عاما ـ أم الهيمان ـ ق6 ـ ش9 ـ 

م3 ـ ت: 99614772 ـ 99737320 ـ شيع.
معاذ حسني هالل عيدان سعود اخلالدي: 14 عاماـ  العزاء في مقبرة 

اجلهراء فقط ـ ت: 55624242 ـ شيع.
خيرية حسن حسني، أرملة عبدالرحمن أحمد الكرجي: 95 عاما 
ـ بيــانـ  ق9ـ  ش1ـ  ج3ـ  م12ـ  ت: 99616877ـ  97408840 

ـ شيعت.
حمود أحمد حمود املطاوعة: 50 عاما ـ الرجال: الفنطاس ـ ق2 
ـ ش17 ـ م41 ـ ت: 55983447 ـ النساء: عبداهلل املبارك ـ ق2 

ـ ش203 ـ م48 ـ ت: 50239009 ـ شيع.

البقاء هلل
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

ثالث قمم خليجية وعربية 
وإسالمية تعقد في مكة

فجر اليوم.

»التربية«: نتائج الثانوية 
العامة سترفع على موقع 

الوزارة فور انتهاء التدقيق.

  بالتوفيچ للكل.  اللهم احفظ بالدنا. 

مولودة بحجم التفاحة تغادر املستشفى بعد ٥ أشهر
الطفلة  رويترز: خرجت 
التي كانت بوزن تفاحة كبيرة 
عند والدتها قبل خمسة أشهر، 
ويعتقد أنها أصغر رضيعة 
فــي العالم تبقــى على قيد 
احلياة رغم حجمها الضئيل، 
من مستشفى في سان دييغو 

لتذهب إلى املنزل.
وقال مستشــفى شــارب 
للنســاء  بيرتــش  مــاري 
واألطفال حديثي الوالدة في 
بيــان أعلن فيه عن ميالدها 
والسماح بخروجها االربعاء 
املاضي ان وزن الطفلة، التي 
تعرف باسم سايبي، كان ٢٤5 
غراما عند والدتها في ديسمبر 

املاضي في املستشفى.
وكان وزن الطفلــة يزيد 
قليال عن وزن تفاحة صفراء 
كبيــرة مــن نــوع جولــدن 
ديليشــس الذي يبلغ عادة 

نحو ٢١٢.6 غراما.

ألصغــر رضيعة في العالم. 
ويفيد السجل الذي حتتفظ به 
جامعة أيوا بأن الرقم القياسي 

السابق كان لطفلة تزن 3.٢5٢ 
غراما عندما ولدت في أملانيا 

عام ٢٠١5.

ممرضة في املستشفى حتمل سايبي       )ا.ف.پ(

وبحســب ســجل أصغر 
األطفال الرضع حجما، يعتقد 
أنها حطمت الرقم القياســي 
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تطبيق إلكتروني يوفر
فرقة أوركسترا في املنزل

أ.ف.پ: يتيح تطبيــق »نومادبالي« اإللكتروني الذي 
طورته شركة ناشئة فرنسية، للموسيقيني عيش جتربة 
انغماسية غير مسبوقة تخولهم التمرن على عزف مقطوعات 
بصحبة أوركســترا افتراضية مــن دون احلاجة ملغادرة 
املنزلهذا التطبيق املطور انطالقا من منظومة حلول حسابية 
تفصل بني األصوات املختلفة في املقطوعات، يتيح »إخفاء« 
النوتات اخلاصة بآالت نفخية أو وترية محددة كاملزمار 
أو البيانو من معزوفة ما ليحل املستخدم بعدها افتراضيا 
محل عازف في األوركســترا فــي األداء على اآللة. ويؤكد 
عازف الكمان الفرنســي رونو كابوسون املعروف عامليا 
لوكالة فرانس برس »عندما كنا يافعني، مترنا جميعا على 
أســطوانات كي يخيل لنا أننا نعزف مع أوركسترا ڤيينا 

أو برلني. كان ذلك مصدر سعادة كبيرة«.

)أ.ف.پ( رونو كابوسون يتمرن باستخدام التطبيق  
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»هيوسنت« تتخّلص تدريجيًا
من لعنة النفط

أ.ف.پ: حدت هيوسنت تدريجيا من اعتمادها املفرط 
علــى النفط مركزة على مجالــي الصحة والتكنولوجيا 
بســبب تقلبات أســعار الذهب األســود لكنها لم تقطع 

روابطها بالكامل مع مصدر ازدهارها هذا.
فــي جنوب هذه املدينة وهي رابــع أكثر املدن تعدادا 
بالسكان في الواليات املتحدة، ميتد مركز تكساس الطبي 
)تــي ام ســي( على أكثر من خمســة كيلومترات مربعة 
بأبراجه املتعددة للمشافي اجلامعية ومستشفى األطفال 

ومركز معاجلة الصدمات.
ويقصد هذا املجمع عشــرة ماليني شــخص كل سنة 
لالســتفادة من االختصاصات املقدمة فيه. وهو يشــكل 

أكبر مؤسسة في املدينة مع ١١٠ آالف موظف.

بيع كمبيوتر به ڤيروسات
بأكثر من 1.3 مليون دوالر

واشــنطنـ  أ.ف.پ: بيع جهــاز كمبيوتر قدمي يحوي 
ستة من أخطر ڤيروسات املعلوماتية في العالم ويرمز 
إلــى مخاطر اإلنترنت، في مــزاد في نيويورك في مقابل 
١.3٤5 مليون دوالر، على ما أعلن موقع الفنان الصيني 

الذي نظم عملية البيع هذه.
وال ميزة خاصة جلهاز الكمبيوتر هذا- وهو من نوع 
»نتبوك سامســونغ أن سي ١٠« يعود إلى ٢٠٠8 ويعمل 
بنظام تشغيل »ويندوز إكس بي أس بي 3«- سوى أنه 
يحوي فيروســات »أي لوف يــو« )٢٠٠٠( و»ماي دوم« 
)٢٠٠٤( و»ســوبيغ« )٢٠٠3( و»دارك تيكيــال« )٢٠١3( 

و»بالك إنرجي« )٢٠١5( و»وانا كراي« )٢٠١7(.
وتسببت هذه الڤيروسات الستة بأضرار ال تقل قيمتها 
عن ٩5 مليار دوالر في العقدين املاضيني، بحســب غوو 
أو دونغ صاحب هذا العمل الفني الذي ســمي »استمرار 

الفوضى«.

الڤيروسات على »استمرار الفوضى« سبب أضرارا بـ 95 مليار دوالر

ملشاهدة الڤيديومنشآت نفطية في مرفأ هيوسنت
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النبهان لـ »األنباء«: »ال موسيقى في األحمدي« ميثلني وسعيد باملشاركة فيه

خاصة ان العمل يتحدث عن 
نسيج هذا املجتمع عن عاداته 
وتقاليده وعن االختراقات التي 

ياسر العيلة

أعرب النجم الكبير جاسم 
النبهان عن سعادته بالنجاح 
 الكبير الذي يحققه مسلســل

»ال موسيقى في األحمدي« الذي 
يشــارك في بطولته مع عدد 
كبير من النجوم من الكويت 
واخلليــج، وأضاف ان جناح 
العمل ال ينســب لــه وحده، 
وامنا ينســب ملخرجه محمد 
دحام الشمري وللكاتبة املميزة 
منى الشــمري وباقي زمالئه 

من الفنانني.
وأشار قائاًل: أعتقد أن هذا 
العمــل املتميز ميثلني ألنني 

التي يجسدها في املسلسل ما 
بني قوة وضعف وخليط من 
املتفاوتة،  املشاعر اإلنسانية 
قــال: النقــالت تكــون علــى 
حسب املوقف الذي تعرض له 
عضيبان، فشاهدناه منذ بدايته 
في فترة األربعينيات وكيف 
كان يتعامل مع أمه بكل تقدير 
واحتــرام وهو كبير العائلة، 
باإلضافــة الى تعامله مع من 
يخدمه باحترام شديد، فهو كان 
يعتبر خادمه واحدا من أسرته 
وليس مجرد خادم، باإلضافة 
الى ان عضيبان احتضن أسرة 
هذا الرجل مؤكدا ان املجتمع 

اخلليجي نسيج واحد.

وعن رأيه في أداء ابنته 
الفنانة حصــة النبهان في 
أول عمــل درامــي لها وهو 
مسلســل »أمنيات بعيدة« 
والــذي مت تكرميهــا عنــه 
مؤخرا في مهرجان املميزون 
في رمضان قال: بالفعل هو 
اول عمل درامي لها وحقيقة 
هي بذلت مجهودا رائعا وفي 
النهاية املشــاهد هــو الذي 
يحكــم على أدائها، وأشــار 
ولكن أنا شخصيا مقتنع بأن 
حصة قادرة على تقدمي أدوار 
غير عاديــة في الدراما مثل 
ما قدمــت أدوارا غير عادية 

في املسرح.

حلت عليه، اختراقات تكسر 
هذه العادات والتقاليد ولكن 
وبالرغــم من ذلك يؤكد تقبل 
اإلنسان الكويتي للرأي والرأي 
اآلخر منذ القدم ويتقبل ثقافة 

اآلخر أيضا.
وأضاف النبهان: أنا سعيد 
كما ذكرت بأنني شاركت في 
هذا العمل وأحيي كل العناصر 
التــي شــاركت فيــه بشــكل 
شخصي ألنهم بذلوا مجهودا 
كبيــرا وتقيدوا بتيمة معينة 
لهذا العمــل، تقيد كامل حتى 

نرى الصورة واضحة.
وعن النقالت التي شاهدناها 
في شخصية عضيبان األجودي 

يرى أن ابنته »حصة« قادرة على تقدمي أدوار غير عادية في الدراما

النبهان في مشهد من مسلسل »ال موسيقى في االحمدي«

أمثــل جيــال كامــال ميثل 7٠ 
عامــا من التطــور منذ حقبة 
األربعينيــات إلى يومنا هذا، 

ملشاهدة الڤيديو


