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االربعاء

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

البقاء هللا

محمد حمزة عباس إبراهيم الصفار: ٣٩ عاماـ  ت: ٩٧٥٥٧٠٤٤ 
ـ ٩٩٤٢١٥٤٤ ـ شيع.

عبداألمير منصور عبدالسيد القالف: ٦٥ عاماـ  ت: ٩٩٤١٠٤٠٧ 
ـ شيع.

زهرة علي ماليري، أرملة ســيد علي سيد حمزة: ٨٥ عاما 
ـ ت: ٦٦٦٦٣٩٥٧ ـ شيعت.

عبداحملسن بادي جاسم الشمري: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٩٥٩٠١٠٠ 
ـ ٥٠٢٦٦٥٦٩ ـ شيع.

غازي فهد مطر الشــمري: ٨٢ عامــا ـ ت: ٥٨٨٨٧٨٨٨ ـ 
٩٩٧٣٦٣٥٥ ـ شيع.

علي إسماعيل عبداللطيف العبدالرزاق: ٨٠ عاماـ  ت: ٦٥٠٠١١١١ 
ـ شيع.

أبعد من الكلمات

«أهنئ الجامعات غيــر األميركية، ألنهم 
سيحصلون على طالب مغتربين رائعين غادروا 

أميركا مضطرين».
الروائي الشهير ستيفن كنغ، معلقا 
على قرار اإلدارة األميركية ترحيل 
الطالب املغتربني بعد حتول دراستهم 

إلى اإلنترنت.

«فكروا في كل ما قدمه لنا المهاجرون. فكروا في 
أطباء المستقبل الذين لن يكتشفوا لقاحات لنا».

عمدة نيويورك، بيل ديبالسيو، معلقا 
على قــرار ترحيل طالب اجلامعات 
األميركيــة وحتول دراســتها إلى 

اإلنترنت.

«كبيضاء، اعتبرت الشــرطة حماية، ولكني 
أدركت أنها، لغير البيض، نكاية»

األميركيــة امي كوبــر، تعتذر عما 
اقترفته، بعــد أن راج مقطع ڤيديو 
بالشــرطة  أثناء اتصالها  يصورها 
حلمايتها من شــخص أميركي من 

أصل أفريقي.
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واحد أبواللطف

«الهجرة األميركية» متنع 
الطلبة األجانب الدارسني 

«أونالين» في اجلامعات من 
البقاء أو الدخول إلى أميركا.

«التقدم العلمي» متنح عبداللطيف 
احلمد ود.صالح العجيري اجلائزة 

التقديرية لعطائهما العلمي 
والفكري.

  يستاهلون مع كل   ملاذا هذه الربكة؟!
االحترام والتقدير.

12األمنية

13آراء

كشف مخرج الفيلم الشهير «ماد ماكس» 
عن اعتزامه تصوير فيلم جديد عن عالم 
«ماد ماكس»، كما كشف أن الفيلم اجلديد 
سيعود بالزمن ليركز على تشكل شخصية 
الفتاة املتمردة فيوريوزا التي لعبت دورها 

املمثلة تشارليز ثيرون (٤٤ سنة) .
لكن الكشــف الذي أثار اجلــدل، وفق 
صحيفة «ذا هوليــود ريبورتر»، يتعلق 
بنوع التقنية التي يعتزم املخرج جورج 
ميلر استخدامها في الفيلم. فما دام الفيلم 
سيعود بالزمن للوراء، فأحد أهم التقنيات 
املستخدمة حاليا هي تقنية «في اف اكس» 
التي تزيل آثار التقدم في السن عن وجوه 
املمثلني وهي التي استخدمها املخرج مارتن 
سكورســيزي مؤخرا في فيلمه الشــهير 
«االيرلنــدي»، ملعاجلة وجوه املمثلني في 

فيلمه، بحيث أزالت عن وجه روبرت دي 
نيرو (٧٦ سنة)، وعن وجه أل باتشينو (٨٠ 
سنة)، آثار التجاعيد التي أضفاها الزمن 
عليهما. وقد صرح املخرج جورج ميلر في 
مايو املاضي: «لست مقتنعا بنتائج تقنية 

في اف اكس بعد».
وهكــذا قــرر املخرج ميلر االســتعانة 
مبمثلة أصغر ســنا من تشــارليز ثيرون 
(٤٤ سنة)، لتلعب دور شخصية فيوريوزا 
في مرحلة عمرية أصغر من تلك التي لعبتها 
تشــارليز ثيرون في فيلم «مــاد ماكس» 
املعروف جماهيريا اآلن. فكيف كان تأثير 
ذلك على املمثلة األميركية؟ «صعب بالنسبة 
لي قبول هذا االختيار. لكني أحترم املخرج 
ميلر. فهو رائد في عمله. وليس لدي ناحيته 
إال متنــي النجاح له». ثم أضافت ثيرون: 

«أشعر بقليل من انكسار القلب. ألني أعشق 
شخصية فيوريوزا. وكنت ممتنة للغاية 
أني لعبت دورها في السابق. وستظل دوما 
في ذهني، وأحب أن أرى قصتها. فإذا رأى 
املخرج أن تلك هي طريقته األمثل في تقدمي 
القصة، فالبــد لي أن أثق فــي اختياره». 
ثم اســتطردت ثيرون قائة: «املشكلة أننا 
أحيانا نتعلق بالتفاصيل البسيطة لدرجة 
ننسى معها أن نركز على األمور اجلوهرية 
التي قد ال تتأثر بهذه األمور البسيطة التي 

حتتل تركيزنا».
وكانــت بعض األخبار قد تواترت عن 
قيام املخرج ميلــر بالتفاوض مع املمثلة 
الشابة أنيا تايلور جوي (٢٤ سنة)، لدور 
فيوريوزا الشــابة، إال أن شــيئا لم يتقرر 

تشارليز ثيرون في دور فيوريوزا في فيلم ماد ماكسحتى اآلن.

لغياب األجانب.. فنلنديون يهّبون لقطف الفراولة!
هولوال (فنلندا) - أ.ف.پ: للمرة األولى 
منذ ٢٢ عاما استعان فيسا كيوفيستونني 
صاحب أكبر مزرعة للفراولة في فنلندا على 
غرار املنتجني احملليني اآلخرين، مبواطنني 
لــه لقطف هذه الثمار مع النقص في اليد 
العاملــة األجنبية. ويقــول املزارع املقيم 
في هولوال في جنوب البالد «الوضع غير 
اعتيادي بتاتا». وقد اضطر إلى إعادة تنظيم 
عمله حتى ال يخسر محاصيله الصيفية. 
وهذه الســنة يشــكل العمال املوسميون 
االعتياديون فقط نسبة الثلث من ١٦ ألف 
عامل في هذا املجال بينما كانوا يشكلون 
الغالبية العظمى في السابق. وهم أتوا فقط 
من أوكرانيا على ما توضح لوكالة فرانس 
برس كاتي كووال املســؤولة عن برنامج 
توظيفي في النقابــة الزراعية الفنلندية 
الرئيسية «أم تي كاي». في هولوال ينشط 
مئات من العمال من كل األعمار في صبيحة 
يوم مشــمس فــي يوليو وهم جالســون 
أرضا في احد األراضي التابعة للمزرعة. 
وقد اســتعان كوفيســتونني هذه السنة 
اســتثنائيا بـ٣٥٠ فنلنديــا غالبيتهم من 
الطالب تراوح أعمارهم بني سن اخلامسة 

ألف طن من هذه الثمار التي لم تعد تزرع 
في احلقول بل تنبت بكثافة في الغابات. 
ويقطــف غالبيــة هذه احلبيبــات عموما 
عمال تايلنديون يبقون في فنلندا ألشهر 
قليلة حتى نهاية الصيف. لكن مع القيود 
املفروضة على السفر، لم يصل أي منهم 

إلى البالد هذه السنة.

الفنلنديون سني ومحمد ولورا في أول أيام قطف الفراولة           (أ.ف.پ)

عشرة والعشرين. اما الباقون فهم عاطلون 
عن العمل بسبب جائحة كوفيد-١٩. وفيما 
هبت اليد العاملــة لنجدة الفراولة، يثير 
مصيــر العنيبــة او عنب األحــراج التي 
هي في أســاس الثقافة الفنلندية، القلق. 
وحتتاج الصناعات الفنلندية أكانت غذائية 
أو مســتحضرات جتميل ســنويا إلى ٢٠ 

ملشاهدة الڤيديو

ملاذا «انكسر قلب» تشارليز ثيرون من مخرج «ماد ماكس»؟


