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اخلميس

واحد أبواللطف

»جميل أن أراك ثانية.. ميالنيا«
بهذه التحية اللطيفة استقبلت امللكة 
الرئيس  إليزابيث زوجة  البريطانية 
ترامب )ميالنيا( في قصر باكينغهام، 
بينما حيا األمير تشالز زوجها دون 

مجامالت كصديق قدمي قائال: كيف حالك يا دونالد؟ 

»يبدو لي أن كل رجال الرئيس حاضرون«
تعليق ألحد الصحافيني بعدما رافق 
الرئيس ترامب، خالل زيارته بريطانيا، 
موكب من 14 سيارة حماية عبر شوارع 
لندن، في عمليــة أمنية تكلفتها 25 

مليون جنيه استرليني.

»أعتقد أن عليه أن يفكر اآلن جيدا في مستقبل 
حياته مع صديقته«

ديڤيد بيكام، جنم كرة القدم سابقا، 
يكشف أنه لم يتردد في تقدمي النصح 
البنه بروكلني بعدما جتدد شجاره، 

الذي كان حاميا مؤخرا، مــع صديقته خالل إجازتهما 
في سويسرا.

»أرى أن عالقتنا لن تستمر على األرجح«
املغنية ليدي غاغا تخرج عن صمتها 
وتتحدث ألول مرة علنا حول انفصالها 
عن خطيبها كريستيان كارينو، وذلك 
خالل حفل غنائي في لوس أجنيليس.

أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ليلى فوزي بوقماشه، زوجة مهدي صالح عبدالسالم: 29 عاما 
- الرجال: املقبرة فقط - ت: 99606945 - النساء: األندلس - 

ق5 - ش6 - م113 - شيعت.
محمد صالح جاسم دشــتي: 28 عاما - الرجال: مسجد سيد 
حسن الزلزلة - املسايل - ت: 99452363 - النساء: احلسينية 

احليدرية - الساملية - شيع.
عيد سليمان اللغاوة الشمري: 79 عاما - الرجال: اجلهراء - النسيم 
- ق2 - مقابل مستوصف النسيم - ت: 60660008 - النساء: 

النسيم - ق2 - ش15 - أزرق 13 - شيع.
سارة محمد راضي املطيري، ارملة فراج مزيد املطيري: 70 عاما 
- الرجال: سعد العبداهلل - ق1 - ش106 - م17 - ت: 66671116 - 

النساء: سعد العبداهلل - ق9 - ش931 - م32 - شيعت.
هاشمية هاشم ابراهيم الشخص، ارملة عدنان السيد باقر الشخص: 
66 عاما - الرجال: حســينية آل ياســني - املنصورية - ت: 
66566644 - النساء: مشرف - ق3 - ش األول - م40 - شيعت.

البقاء هلل
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تابعونا وتواصلوا معنا

سجن صربي يؤهل السجناء ويرعى.. الكالب الشاردة
أ.ف.ب: عانى السجني دوزان 
والكلب كوبكــو األمرين قبل 
لقائهما خلف القضبان، في إطار 
برنامج معتمد بأكبر سجن في 
صربيا هدفه تأهيل السجناء 

ورعاية الكالب الشاردة.
قبل ســنتني قــررت إدارة 
سجن سرميسكا ميتروفيتسا 
في شــمال صربيــا وهو أكبر 
سجون البالد، اعتماد برنامج 
خارج عن املألوف إلعادة تأهيل 
النزالء يهتم في إطاره هؤالء 
بالكالب الشاردة التي تنتشر 
في هذه املدينة الصغيرة، كما 
احلال في أرجاء منطقة البلقان 

كلها.
ويقول دوزان ستيريتش 
)٤٩ عاما( وهو يالعب الكلب 
كولكو ذا الوبر األسود الكثيف 
»العمل هنا ومــع الكالب هو 

أجمل أحالمي«.
وقد رافق ستيريتش كلبه 
على مسار للتدريب في باحة 
السجن على مقربة من مأوى 

6 أشــهر جلنح صغيرة، لكن 
دوزان ستيريتش كان يدرس 
الطب البيطري، وقد تعذر عليه 
االستحصال على شهادة قبل 
أن ينحرف مسار حياته، كما 
يقــول مــن دون اخلوض في 

التفاصيل. وقد أتت فكرة هذا 
البرنامج على بال القيمني عليه 
عندمــا طلبت البلدية إنشــاء 
مأوى للكالب في السجن وتقرر 
الحقا إشراك السجناء في هذا 

املشروع.

سجني صربي مع كلبه أثناء التدريب       )أ.ف.پ(

فتح خصيصــا للكالب يضم 
نحو 3٠٠ من هذه احليوانات.
وقــد يســتغرب البعــض 
احلماســة التــي يبديهــا في 
هذا الصــدد رجل محروم من 
احلرية محكوم عليه بالسجن 

ريهانا أثرى مغنية في العالم 
بـ 600 مليون دوالر

نيويورك - أ.ف.پ: كشفت مجلة »فوربز« أن الفنانة 
ريهانا التي خاضت مجاالت عدة، كإنتاج مســتحضرات 
جتميــل وتصميم مالبس داخلية، هــي أثرى مغنية في 

العالم مع ثروة مقدرة بحوالي 6٠٠ مليون دوالر.
وقــد جنــت روبن ريهانا فنتي البالغــة من العمر 3١ 
عامــا ثروة تتخطــى تلك التي حصدتهــا كل من مادونا 
)57٠ مليونا( وســيلني ديون )٤5٠ مليونا( وبيونسيه 
)٤٠٠ مليون( التي بات زوجها جاي-زي أول ملياردير 
في مجال موسيقى الراب. ويتأتى اجلزء األكبر من ثروة 
ريهانا مــن جوالتها ومبيعات ألبوماتها. ومتلك الفنانة 

أيضا ماركة املالبس الداخلية »سافدج اكس فنتي«.
خاضت ريهانا املولودة في باربادوس غمار مشاريع 
متنوعــة منذ أن ســطع جنمها على الســاحة الفنية في 
العام ٢٠٠3. وهي أطلقت ماركتها اخلاصة ملستحضرات 
التجميل »فنتي بيوتي« بالتعاون مع املجموعة العمالقة 

»ال في ام اتش« في سبتمبر ٢٠١7.
وقد بلغ رقم أعمال »فنتي بيوتي« حوالي 57٠ مليون 

دوالر في العام ٢٠١8.

الصني تندد بتصريحات 
بومبيو »املتغطرسة«!!

»الشؤون« تبحث خفض 
أسعار اخلضار بعد عطلة 

العيد.
  أحسن شيء يتخلى كل 

طرف عن غطرسته 
واجلسوا إلى طاولة 

املفاوضات!

ملشاهدة الڤيديو

11آراء

3:١٤الفجر
٤:٤8الشروق

١١:٤7الظهر
3:٢١العصر
6:٤5املغرب
8:١6العشاء

أعلى مــد: 2:52 ص ـ 12:40 م
أدنى جــزر: 7:03 ص ـ 8:50 م

جنوبية  إلى  غربية  شمالية  الرياح 
شرقية، سرعتها من 10 - 32 كم/س.

شديد احلرارة ورطب

العظمى: 48          الصغرى: 27

»أندر« أول مطعم أوروبي.. حتت املاء
أ.ف.ب: يوفــر مطعم »أندر« فــي أقصى جنوب 
النرويج منذ أسابيع قليلة جتربة خارجة عن املألوف 

إذ ان تناول الطعام فيه يتم حتت املاء.
ويتمتــع املطعم بشــكل هندســي الفت، وميكن 
للزبائن فيه تذوق مأكوالت البحر واالستمتاع مبنظر 

فريد من نوعه على عمق 5 أمتار.
بعد عبور الزائر ممرا مصنوعا من اإلسمنت على 
شاطئ بحر الشمال يقوده سلم مصنوع من خشب 
الســنديان نزوال إلــى قاعة مطعــم يتمتع بواجهة 

زجاجية كبيرة.
ووراء هذه الشاشة الضخمة التي تزيد مساحتها 

على 36 مترا مربعا يتجدد مشــهد احلياة البحرية 
باستمرار. ويوضح ستيف أوستاد الذي ميلك املطعم 
مع شقيقه »أندر كلمة تعني بالنرويجية »حتت« أي 

حتت املاء وتعني أيضا أمرا »رائعا««.
ويؤكد انه »بال أدنى شــك هــو األكبر في العالم 

والوحيد في أوروبا«.
وال متــر في املكان أســماك املهرج أو القرش كما 
احلال فــي مطاعم مماثلة باملالديــف أو دبي. فأمام 
الزبائــن متتد غابة من الطحالــب البحرية متر بها 
حسب املواسم أسماك القد واللبروسية واحليوانات 

ملشاهدة الڤيديو»أندر« يوفر جتربة فريدة حتت املاء   )أ.ف.پ(القانصة لها املعتادة مثل الفقمة والعيدر الشائع.

شرطي بورمي يسرق املخدرات 
املضبوطة ويستبدلها بامللح

وكاالت: وجد شــرطي بورمي طريقة جديدة لسرقة 
أقراص مخدر امليتامفيتامني املضبوطة من قبل الشرطة.. 
باســتبدالها بأخــرى تشــبهها. لكن خــالل وضع جردة 

باملخزونات فضح أمره، على ما أفادت الشرطة.
وأوضح قائد الشرطة في منطقة كنغتنوغ في والية 
شان قائال: »من أصل ١٠3 رزمات، تبني أن 6٤ منها مزيفة«.
وقالت شــرطة مكافحة املخــدرات: »تبني لنا أنه كان 
يستبدل الـ »آيس« )وهو اسم آخر ملخدر امليتامفيتامني( 
بشــبة البوتاسيوم« وهو ملح طبيعي يشبه هذا النوع 

من املخدرات.
وأوقف الشرطي الذي كان قد الذ بالفرار ألنه اختلس 
6٤ كيلوغراما بقيمة تزيد على 83٠ ألف دوالر في السوق 

احمللية.

الشرطي كان يستبدل الـ»آيس« بشبة البوتاسيوم

ريهانا

مياه شالالت ايغوازو البرازيلية تتضاعف
أ.ف.ب: ارتفــع مســتوى امليــاه فــي 
شالالت ايغوازو البرازيليلة عند احلدود 
مــع األرجنتــني، ليبلغ ضعــف معدالته 

الطبيعية. 
وحدث ذلك بسبب هطول أمطار غزيرة 
في املنطقة خالل األيام القليلة املاضية.

ملشاهدة الڤيديو

املوناليزا تنبض باحلياة.. تتكلم وتضحك!
كشــف  العربية.نــت: 
مهندســو البرمجيــات فــي 
شركة سامســونغ عن مدى 
 deepfake فعالية تقنيــة الـ
من خالل إضافتها إلى لوحة 
املوناليزا، حيــث مت تعزيز 
لوحــة ليوناردو دافنشــي 
الشهيرة لتبدو وكأنها تتحرك 
وتتحدث، وقد كانت النتيجة 

جميلة.
وفي بحث نشــره مركز 
سامسونغ للتكنولوجيا في 
موسكو ومعهد سكولكوفو 
للعلوم والتكنولوجيا، شرح 
الباحثون كيف ابتكروا هذه 
التقنية، حيث قاموا بتعيني 
سلسلة من »معالم الوجه« 
للصورة، ثم قاموا بتطبيق 
خوارزمية ميكنها الوصول 
إلى البيانــات الوصفية من 
خــالل عدد هائــل من بنوك 

الصور.
ومن ثم ميكــن بعد ذلك 
تشــكيل »حركات« مختلفة 

لرأس املوناليزا.
واستخدمت مجموعة من 
اللوحــات األخــرى، إلثبات 
أنك حتتاج فقط إلى صورة 
واحدة جيدة إلنشاء الصورة 
الرمزية املتحركة، باستخدام 

هذه التقنية.
بالتالي لم تكن املوناليزا 
هي الوحيــدة التي حصلت 
على هــذه املعاجلــات، إمنا 
صور أخــرى لشــخصيات 
شهيرة شملت مثال، سلفادور 
دالي وآينشتاين والفتاة ذات 
قرط اللؤلؤ للفنان يوهانس 

ملشاهدة الڤيديوفيرمير.

»ملك الكوميديا«
محمد جنم في ذمة اهلل

القاهرة - وكاالت: 
الفنان محمد  توفي 
جنــم صبــاح امس 
األربعــاء عــن عمر 
ناهــز 75 عامــا بعد 
صراع مــع املرض، 
حيــث كان محتجزا 
في احد املستشفيات 
بحي الدقي مبحافظة 
اجليزة املصرية منذ 

أيام للعالج.
وأصيــب جنــم 
الذي يلقبه محبوه 
بـ»ملــك الكوميديا« 

بجلطة دماغية اســتدعت نقله للمستشفى الشهر 
املاضي، ويشيع جثمانه عصر امس، .

ويعد محمد جنم - الذي ولد في ١٤ يناير ١٩٤٤ 
- فنانا كوميديا استهل مشواره في التمثيل أوائل 
السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، 
وابتعــد عن الســينما والتلفزيون منذ أن أســس 
مسرحه اخلاص، الذي يحمل اسمه، واجته للمسرح 
الكوميدي وأصبح عالمة بارزة في الكوميديا وحقق 

من خالله جناحا كبيرا من خالل أدائه الساخر.
ومن أشــهر مســرحياته »عش املجانني« التي 
اشتهر فيها مبقولته »شفيق يا راجل«، فضال عن 
أعماله »عبده يتحدى رامبو«، »البلدوزر«، »منور 

يا باشا«.

الراحل محمد جنم 

   بننطر ونشوف


