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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«إذا جهلوا اإلجابة عن ســؤال ما، فإنهم ال 

يلجأون للتخمين»

د.أنطوني فاوتشي يصف الفرق بني 
اإلجابات التي يقدمها فريق بايدن عن 
«كوفيد» مقارنة بفريق ترامب السابق.

«لوال التمثيل كنت سأنضم لعصابة»

املمثل اإلجنليزي،  تشارلي هونام، 
يعترف بأن أفــراد عائلته ينتمون 
لعصابات بريطانية، وأنه الوحيد الذي 

انحرف عن عاداتهم.

«البد أن نفوز في السباق بين قدرة البشر على 

نشر اللقاح وقدرة الڤيروس على االنتشار»

د.عبدالرحمن السيد، خبير األوبئة 
اللقاح يقرب  أن  األميركي، يؤكــد 

انتصار البشر على الڤيروس.

«ال صداقات في عالم األسهم»

محمد العريان، رجل األعمال األميركي 
ـ املصري، يؤكد أن مجريات سوق 
البورصة األميركية تتعلق باألرباح، 

ال بالصداقات.

«أكتب القصيدة بالتفكير بالكلمات، ال بالتفكير 

في الصور والخياالت»

أماندا غورمان  الشاعرة األميركية 
متحدثة عن أسلوبها في كتابة الشعر 
وتركيزها على املعاني أكثر من غيرها.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سلوى عباس يوسف صدقي: زوجة سالم فهد الشويع: ٨١ عاما 
ـ ت:٩٤٤٣٣٣١٣ ـ ٦٦٩٠٧١١٩ ـ ٩٩٢٤٥٦٥٩ ـ شيعت.

ناصر سفاح شنوف الراشد البذالي: ٧٦ عاماـ  ت: ٩٩١٥٨٥١٩ـ  شيع.

سعد عبداهللا خليل العيبان: ٧٧ عاماـ  ت: ٩٩٤٩٦٢٢٨ـ  شيع.
هجاج راشــد ســبيت العازمي: ٧٥ عاما ـ ت: ٩٩٠٩٦٨٨٨ ـ 

٥٥٣٣٠٠٣٠ ـ شيع.
محمد جنم عبداهللا املســباح: ٨٤ عامــاـ  ت: ٩٩٠٥٨٠٢٤ـ  

٩٩٧٠٦٤٧٩ ـ شيع.
عبداهللا محمد ادغيشم الدغيشم: ٧٨ عاما ـ ت: ٦٦٦٤٤٧٠٠ 

ـ ٦٧٧٣٣٠٠٩ ـ شيع.
علي عبداهللا علي عبدالوهاب املطوع: ٦٣ عاماـ  ت: ٦٧٠٠٠٨٩١ 

ـ ٩٩٩٦٦٦٥٥ ـ شيع.
صياح محمد سالم رمال: ٨٤ عاما ـ ت: ٥٠٥٤٦٦٦٩ ـ شيع.

ترفه خالد عبداهللا الدوســري: أرملة ناصر ســعيد اخللف 
الدوسري: ٩٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٨٠٧٨٥ ـ شيعت.
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بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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بريطانيا تستعد إلطالق أول 
مطار للسيارات الطائرة 

لنقل الركاب.

ارتفاع ملحوظ في أعداد 
اإلصابات بـ «كورونا» وعودة 

احلديث عن إغالق املطار.

  لتعود أوال املطارات للعمل 
ثم نتحدث عن السيارات 

الطائرة!!

   تكفون مو ناقصني نرد
للمربع األول!!

«ألزهامير» لم مينع توني بينيت 
من تسجيل أسطوانة مع غاغا

نيويوركـ  أ.ف.پ: كشف مقربون من املغني األميركي 
توني بينيت في مقال نشره موقع «إيه إيه آر بي»، عن أنه 
مصاب مبرض ألزهامير، لكنه متكن مع ذلك من تسجيل 

أسطوانة مع ليدي غاغا من املقرر أن تصدر قريبا.
ويعود اكتشــاف إصابة بينيت (٩٤ عاما) بألزهامير 
إلــى العام ٢٠١٦، لكن أعراض املرض األكثر حدة لم تكن 

تظهر لديه في تلك املرحلة.
وأفادت أوســاط بأن ذاكرته القصيــرة األمد تخونه 
أحيانا إذ يجد صعوبة في فهم مكان وجوده، لكنه اليزال 
يتعرف على املقربني منه ويستطيع إجراء محادثة، ولو 

أنه لم يعد قادرا على إعطاء مقابالت إعالمية.
وعلى الرغم من تشخيص مرضه قبل أربع سنوات، 
كان اليــزال يحيي حفالت العــام املنصرم حتى أجبرته 
جائحة كوفيــد-١٩ على التوقف في مطلع مارس. وقال 
أحد أطبائه إن من شــأن ذلك أن يسهم في تدهور حالته 

الصحية.

املغني توني بينيت وليدي غاغا

عبداملالك التميمي وعبدالرضا باقر ويوسف املهنا
يحصدون جوائز الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٠

مفرح الشمري

أعلــن املجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب 
الفائزين بجوائز  أســماء 
الدولة التقديرية والتشجيعية 
لعام ٢٠٢٠ بعــد اعتمادها 
في اجتمــاع اللجنة العليا 
الذي عقد  الدولــة  جلوائز 
في مكتبة الكويت الوطنية 
برئاسة وزير اإلعالم وزير 
الدولة لشــؤون الشــباب 
رئيــس املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب 
عبدالرحمن املطيري. وقال 
املجلس، في بيان صحافي، 
التقديرية  الدولة  ان جائزة 
لهــذا العام ذهبت لكل من: 
د.عبداملالك التميمي في مجال 
الفنان  العلوم االجتماعية، 
عبدالرضــا باقر في مجال 
الفنون التشكيلية، والفنان 
يوســف املهنا فــي مجال 

الفنون املوسيقية.
وفيما يتعلق باجلوائز 
التشــجيعية فــي مجال 
الفنون، أعلن املجلس فوز 
الفنان د.وليد سراب بجائزة 
الفنون التشكيلية والتطبيقية 

(الرسم) عن لوحته «األب».
الفنان مشــاري  وفاز 
التمثيل  املجيبل بجائــزة 
التلفزيونــي عن دوره في 
مسلسل «جنة هلي»، فيما 
فــاز املخرج ســامي بالل 
بجائزة االخراج املسرحي 
عن مســرحيته «من قال 
ماذا؟»، وفاز د.عبداهللا عيسى 
التأليف املوسيقي  بجائزة 
 pearl diving عن مقطوعته

.journey
وفــي مجــال اآلداب، 
الشاعر عبداهللا  أعلن فوز 
الفيلكاوي بجائزة الشــعر 
عن ديوان «اذان من القلب»، 
وفاز بجائزة الرواية مناصفة 
البصيص  كل من: عبداهللا 
عن رواية «طعــم الذئب»، 
وعبدالوهاب احلمادي عن 

رواية «وال غالب».
فيما فاز د.علي العنزي 
اللغوية  الدراسات  بجائزة 
واألدبية والنقدية عن عمله 
«آثــار على رمل ســاخن/ 
الرواية  املنســيون فــي 

اخلليجية املعاصرة».
وفــي مجــال العلوم 
االجتماعية واإلنســانية، 

أعلــن املجلس فوز مظفر 
راشــد بجائزة الدراسات 
واآلثاريــة  التاريخيــة 

حصل د.محمد الدغيم على 
جائزة علم النفس عن عمله 

«هرمونات السعادة»

لدولة  الشعبية  واملأثورات 
الكويت عــن عمله «بيت 
الكويت في القاهرة»، فيما 

البناي  جاســم  وفاز 
بجائــزة «اجلغرافيا» عن 
عمله «علم املكان، مقدمة إلى 

نظم املعلومات اجلغرافية».
وأشار البيان إلى انه مت 
حجب جائزة «حتقيق التراث 
العربي» في مجال اآلداب.

وهنأ أمني عام املجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب كامل العبداجلليل 
الدولة  الفائزيــن بجوائز 
التقديرية والتشجيعية لهذا 
العام، مشيدا بإجنازاتهم 
املتميزة في مجال الفنون 
واآلداب والعلوم اإلنسانية، 
وإسهاماتهم الثقافية واألدبية 
والفكرية التي أثرت الساحة 
الثقافية والفنية. وقال: إن 
التقديرية  الدولــة  جوائز 
والتشــجيعية داللة على 
رعاية الدولة ممثلة باملجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب للمبدعني الكويتيني 
واهتمامها بتكرميهم في 
التنمية  حياتهم وتعزيــز 
الثقافية عن طريق حرص 
املجلس على إحياء الثقافة 
والتــراث وتنمية املواهب 
والكفاءات، والتواصل مع 
جميع اجلهات األكادميية 
والبحثية في تنشيط البحث 

العلمي واالبداع الفني.

١١ فائزا بـ «التشجيعية» في ٣ مجاالت وحجب جائزة «حتقيق التراث العربي»

د. عبداملالك التميمي

عبداهللا الفيلكاوي

الفنان يوسف املهنا

د. عبداهللا عيسى

مظفر الراشد

كامل العبداجلليل

د. محمد الدغيم

عبداهللا البصيص عبدالوهاب احلمادي د. وليد سرابالفنان عبدالرضا باقر

الفنان مشاري املجيبل

د. علي العنزي

روسيا: ال نحتاج اإلنترنت.. 
ومستعدون لالنفصال عنها

صــرح نائــب رئيس 
مجلــس األمن الروســي 
دمييتــري مدڤيديڤ بأن 
بالده أصبحت مستعدة 
لالنفصــال عــن شــبكة 
اإلنترنت الدولية وجاهزة 
االســتقالل  لتحقيــق 
إلكترونيا عن بقية العالم.
وأوضــح مدڤيديڤ، 
الذي شغل أيضا منصبي 
رئيس روســيا ورئيس 
وزرائها من قبل، لوكالة 
«إنترفاكس» احمللية، أن 

بالده مســتعدة من الناحية القانونيــة والتكنولوجية 
لالنفصــال عن شــبكة اإلنترنت العامليــة إذا ما تطلبت 

الظروف ذلك.
وأشار إلى أنه على الرغم من قدرة روسيا على تكوين 
شبكتها اخلاصة بعيدا عن شبكة اإلنترنت العاملية، فإنه 
ال يرى مــن الضروري القيام بذلك، معلال ذلك بأن هذه 

اخلطوة «سالح ذو حدين».

دمييتري مدڤيديڤ

جاسم البناي

املخرج سامي بالل


