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اإلثنني

واحد أبواللطف

للمرة الثانية إصابات 
«كورونا» في ٢٤ ساعة أكثر 

من ألف.

  هل السبب أن محد ملتزم 
بالتعليمات وال شي ثاني؟!

«دراسة»: الصيف يثبط 
ڤيروس كورونا وال يقضي 

عليه.

 انتهينا من فرضية 
احلرارة.. أين العالج؟!

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات

«فقط أجب بأنك ال تستخدمه حاليا»

املمثلة األميركيــة كاثرين زيتا 
جونز تهمس في أذن زوجها مايكل 
دوجالس بإجابة لسؤال محرج 
حول إذا ما كان ســيبث مقاطع 
ڤيديو له على تيــك توك، بينما 
هو لم يسمع عن تيك توك سابقا.

«خزانة مالبسي التمثيلية ٣ أضعاف أي 

ممثل آخر»

املمثل الكوميدي مارتن لورانس 
يعترف بأن مشكلته في التمثيل 
في وقت «كورونــا» تكمن في 
اضطراره جللب خزانة مالبس 

هائلة.

«األزرق الكتئاب العزلة، والزهري لألمل 

في حياة براقة»

املمثلة األســترالية روبي روز 
(٣٤ سنة) تفسر صبغها لشعرها 
باللونني األزرق والزهــري، بعد 

تصفيفه بهيئــــة جارسون.

«كائنات فضائية اختطفتني عندما كنت 

طفلة»

مقدمة البرامج البريطانية سكارليت 
موفات في حديث عن معتقداتها 

الغريبة بنظرية املؤامرة.

«لم أعد أحب األطفال»

الشخصية اإلعالمية شني لوي، 
يشــكو من اضطراره البقاء في 

املنزل مع أطفاله الثالثة.

٣٫٢٤الفجر
٤٫٥٤الشروق

١١٫٤٤الظهر
٣٫٢٠العصر

٦٫٣٤املغرب
٨٫٠٢العشاء

العظمى:٣٩ - الصغرى: ٢٥

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

البقاء هللا

ناصر صقر محمد الصقر: ٨٥ عاما - ت: ٩٩٣٣٣٨٠٣ - ٥١٤٤٧٤٤٦ 
- شيع.

بدر عبدالغفار محمد اتش: ٥٥ عاما - ت: ٩٩٧٧٨٧٥٥ - ٥٥٩٩٠٢٢٩ 
- شيع.

حميدة منجل راضي، زوجة مطر خزعل الضويحي: ٦٤ عاما 
- ت: ٦٦٤٥٥٩٨٩ - ٩٧٦٣٧٢٨٢ - شيعت.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

أعلى مد: ٩٫٣٧  صباحا ـ ٩٫٢٧ مساء.
أدنى جزر: ٣٫٠٨ صباحا ـ ٣٫٤٦ مساء.

ملشاهدة الڤيديو

بعد شجار ممثلة وزوجها املصرفي شقيق ساركوزي بسبب «اإليجار»
احملكمة العليا بـ «مانهاتن»: ال وقت للطالق في نيويورك

أصدرت احملكمة العليا مبانهاتن 
بوالية نيويورك، برئاسة القاضي 
مايكل كاتز، حكمها بعدم النظر في 
أي قضايــا طالق حاليــا، ورفضت 
النظر في القضية املرفوعة من املمثلة 
األميركية ماري كيت أولسون (٣٣ 
عاما) للطالق من زوجها بيير أوليفيه 
ســاركوزي، املصرفــي أخ الرئيس 
الفرنسي السابق من األب (٥٠ عاما)، 
بدعوى أنها ليست قضية مهمة حاليا. 
وذلك وفق ما ذكرته صحيفة «الديلي 
ميل» على لســان املتحدث الرسمي 

عن احملكمة لوسيان شالفني.
وكانت الزوجة أولسن قد رفعت 
دعوى قضائية مستعجلة للحصول 
على طالق عاجل من احملكمة العليا 
بنيويورك، واستندت الزوجة املدعية 
فــي دعواها إلى قيام زوجها بإلغاء 
عقد اإليجار اخلاص بشــقتها التي 
تقطن فيها حاليا في منطقة هامبتون، 
والتي ميتلكها الزوج، لدفعها لالنتقال 

منها إلى مكان آخر. وطلبت الزوجة 
أولسن في دعواها متكينها من الشقة 
التي تقطن فيهــا حاليا بهامبتون، 
وكذلك من شقتني أخريني، في منطقة 
جراميرسي وشارع ٤٩ بنيويورك، 
حيث أدعت وجود ممتلكات لها في 
هذه الشــقق الثــالث، وأنها جميعا 
تصبح من حقها بفعل حكم الطالق. 
كمــا طالبت باحلصــول على نفقة 
شهرية من الزوج تكفل لها التأمني 
الصحي وتأمني عالج األسنان، وفق 
العقد املبرم بينهمــا قبيل الزواج. 
وكان تاريــخ رفع الدعــوى هو ١٧ 

أبريل. 
وكان الزوجان قد تقابال ألول مرة 
عام ٢٠١٢ وعقدا قرانهما عام ٢٠١٥، 
ومضى على زواجهما خمسة أعوام 
نشرت وسائل اإلعالم خالل األخير 
منها عدة أخبار عن تذمر ساركوزي 
كثيرا من عدم وجود أولســون إلى 
جانبــه، نظرا النشــغالها بأعمالها 

اخلاصة بعيدا عن منزل الزوجية.
وقد نصح احملامي األميركي مايكل 
ستومتان الزوجة أولسن برفع دعوى 
الطالق في مناطق أخرى مثل منطقة 
بافيلــو حيث تنظــر احملاكم هناك 
فــي قضايا الطــالق العاجل، إال أن 
محامية الزوجة أولسن، وهي سوزان 
موس، قالت انه من غير احلصيف في 
زمن اجلائحة رفع قضايا الطالق في 
مناطق ال يقطن فيها الزوج والزوجة، 
ألن ذلك قد يعرض املدعية إلى تهمة 
التحايــل على أوامــر حاكم الوالية 
باإلغالق، مما قد يجر عليها مخالفات 

غير معهودة حاليا.
جدير بالذكر أن مجلة «فوربس» 
الشهيرة، صنفت في عام ٢٠٠٧ املمثلة 
مــاري كيت أولســن وأختها التوأم 
أشلي في املركز رقم ١١ ألغنى نساء 
صناعة الترفيه في هوليوود، حيث 
بلغ صافي ثروتهما حوالي ١٠٠ مليون 

املمثلة أولسن وزوجها املصرفي ساركوزيدوالر.

«سيلفي» مع جمجمة ديناصور يستنفر شرطة أستراليا

ســيدني - أ.ف.پ: دخل رجل ليال 
إلــى متحف مغلق في ســيدني، حيث 
راح يلتقط «صور سيلفي» مع جمجمة 
ديناصور قبل أن يلوذ بالفرار مع قبعة 
راعي بقر ولوحة على ما أعلنت الشرطة 

األسترالية التي تبحث عنه.
وأوضحت الشرطة ان الرجل تسلق 
سقالة في متحف «أستراليني ميوزيوم» 
األحــد املاضي وراح يجــول في املبنى 

املقفر.
وقال مدير شرطة مقاطعة نيو ساوث 

ويلــز شــون هيمي «بقي فيــه حوالى 
أربعني دقيقة. ويبدو أنه استمتع بليلته 

في املتحف».
وقد صورت كاميــرا مراقبة الرجل 
وهو يلتقط صورا إلى جانب معروضات 
ويضــع رأســه داخــل فكــي جمجمــة 
تيرانوصــور ويفتــش فــي األدراج. 
وغــادر املــكان حامال قبعــة راعي بقر 
وصورة معلقة على جدار بحســب ما 

أفادت الشرطة.
واملتحف مغلق منــذ العام املاضي 

بســبب ورشة أشــغال ما سهل دخول 
الرجل إلى املبنى على ما رأى احملققون 
الذين وجهوا نداء إلى السكان ملساعدتهم 

في إلقاء القبض عليه.
وأوضــح هيني «األمــر خطر (...) 
حلســن احلظ لم يلحق أي ضرر بآثار 
تاريخيــة أو أي شــيء ذي قيمــة» في 

املتحف.
وقــد أغلقــت متاحــف ومعــارض 
أسترالية أخرى أبوابها بسبب القيود 

املرتبطة مبكافحة وباء (كوفيد-١٩).

مقهى يرفض استقبال رئيسة 
وزراء نيوزيلندا بسبب «كورونا»

«أنتاركتيكا» أرض خالية 
من ڤيروس كورونا

رويترز: اعتذر مقهى في نيوزيلندا عن استقبال رئيسة 
الوزراء جاسيندا أرديرن وصديقها نظرا ألن عدد الزبائن 
وصل إلى احلد الذي تسمح به قواعد التباعد االجتماعي 

املفروضة ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا.
وخففت احلكومة الكثير من القيود من يوم اخلميس 
وأعادت فتح املقاهي ودور العرض الســينمائي ومراكز 
التســوق بعد شــهرين من تطبيق قيــود كانت من بني 
األكثر صرامة في العالم ملكافحة املرض. وذكرت وسائل 
إعالم نيوزيلندية أن أرديرن وصديقها كالرك جايفورد 
توجها للمقهى لتناول اإلفطار أول من أمس في العاصمة 
ولنجتــون، لكــن في البدايــة قيل لهما إنــه امتأل باحلد 
املسموح به من الزبائن، لكن موظفا في املقهى حلق بهما 
بعد دقائق قليلة عندما خلت طاولة ومتكنا من العودة.
وقال املكتب الصحافي لرئيسة الوزراء: إن االنتظار 

عند مقهى مسألة متوقعة بسبب قيود كورونا.
ونقل التلفزيون احلكومي عن املكتب الصحافي ألرديرن: 
«رئيسة الوزراء تقول إنها تنتظر مثلما يفعل اجلميع».

سانتياغوـ  أ.ف.پ: سجلت في العالم حوالي ٤٫٥ ماليني 
إصابة بڤيروس كورونا املســتجد في ١٩٦ بلدا ومنطقة، إال 
أن قــارة أنتاركتيكا هي الوحيــدة التي ال تزال مبنأى عنه 

بفضل إجراءات املراقبة الصارمة.. وبعض احلظ.
وبعدما استحال املرض جائحة عاملية في ١١ مارس املاضي، 
ابتعــدت هذه املنطقة املتجمدة النائية بعداً أكثر عن العالم 
مع منع الرحالت السياحية وأي اتصال بني القواعد الدولية 

بينها فضال عن اعتماد إجراءات صارمة جدا.
ويروي الكابنت أليخندرو فالنسيولو قائد الفرقاطة واحلاكم 
البحري للجزء التشــيلي من هذه القارة في اتصال هاتفي 
أجرتــه معه وكالة «فرانس بــرس»: «نحن معزولون وهذا 
الوضع يضاف إلى العزلة الطبيعية التي نعرفها باألساس».

جاسيندا وصديقها

ملشاهدة الڤيديو

«شادي اخلليج» في
العناية املركزة.. دعواتكم

مفرح الشمري

يرقــد رئيــس جمعيــة 
الفنانــني الكويتيني املطرب 
الكبيــر «شــادي اخلليــج» 
عبدالعزيــز  املفــرج حاليا 
بالعناية املركزة في مستشفى 
األميري بعــد ان أجريت له 

عملية إثر نزيف بالرأس.
«األنبــاء» تواصلــت مع 
جنله علــي لالطمئنان على 
وضعه الصحي الذي أكد أنه 
ال يزال فــي العناية املركزة 

وأن حالتــه الصحية بحاجة ملتابعة دقيقة وهو يحتاج من 
اجلميــع إلى الدعــاء ليمر من أزمته الصحية. وشــكر علي 
كل مــن اتصــل لالطمئنان على والــده، متمنيا لهم الصحة 
والعافيــة. و«األنباء» بدورها، تســأل اهللا عز وجل ان مين 
بالشــفاء العاجل على املطرب الكبير «شادي اخلليج» وأن 

يلبسه ثوب الصحة والعافية.

شادي اخلليج

بنظارة غوص ومعطف وحذاء أصفر.. 
الكلب هارلي يعالج األطباء في املكسيك نفسيًا!

مكسيكو ـ (أ.ف.پ): يسهم الكلب 
«هارلي» املدرب كمعالج في تخفيف 
الضغط الذي يعانيــه الطاقم الطبي 
في مستشفى مكسيكي خالل تصديه 

لڤيروس كورونا املستجد.
ويشق «هارلي» طريقه عبر قاعات 
املركز الطبي برفقة صاحبته الطبيبة 
املتخصصة في علم النفسي العصبي 
لوسيا ليديسما التي تلبسه زوجا من 
األحذية املطاطية الصفراء ومعطفا واقيا 
من املطر، كما أنها تغطي عينيه بنظارة 

الغوص تاركة أنفه وفمه مكشوفني.
وهذا الكلــب العاجي اللون جاهز 
للعــب ملــدة ســاعتني مــع األطبــاء 
واملمرضني الذين يقاتلون ضد الوباء 
ويجدون ابتسامة وسط األيام املرهقة 
التي يعيشونها.وأكدت ليديسما التي  
تطلق على كلبها «املعالج املساعد» أن 
وجود «هارلي» يساعدها على «تخفيف 
الضغط النفسي والعاطفي» للعاملني 
الطبيني الذين يواجهون حالة الطوارئ.
و«هارلــي» البالــغ مــن العمــر ٣ 
سنوات، والذي يعاني من ضعف في 
البصر، هو جزء من قسم الطب النفسي 
وعلم النفس العصبي في املركز الطبي 
الوطني منذ ٢٠ نوفمبر، وهو يشارك 
في عالجات املرضى الذين يعانون من 
«أمراض نفسية أو عصبية نفسية»، 
كمــا أوضحت مدربتــه مضيفة التي 
قالت: «منذ ســن مبكرة، دربناه على 

هذا األمر».
وتابعت ليديسما أنها منذ فبراير 
فكرت هــي وفريقها فــي دمج الكلب 
مبشــروع دعم عاطفي توقعا للتوتر 
الــذي قد ينتج عــن الوباء خصوصا 

ملشاهدة الڤيديوالكلب هارليلدى العاملني في املستشفيات.


