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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

فرنسية تعزف على البيانو 
منذ ١٠٢ عام.

جلنة الداخلية والدفاع البرملانية 
تعترض على زيادة قيمة 

املخالفات املرورية.

   من صجهم.. الناس  الشباب.. شباب الروح.
         اللي فيها كافيها.

 

أبعد من الكلمات
«ال ينبغي عدم إطالع الرئيس السابق ترامب 

على موجزات المخابرات المركزية»

الرئيس األميركــي بايدن يقول إن 
الرئيس الســابق ترامب قد يسرب 
املعلومات االستخبارية املهمة ألطراف 

ليست محل ثقة.

«إضراب عن الطعــام ٣ أيام حتى الحصول

 على وجبات أورجانيك»

جاك أجنيلــي، األميركي املتطرف 
املشارك في اقتحام الكابيتول أضرب 
عن الطعام حتى صرف له السجن 
وجبات طعام أورجانيك خاصة به.

«تطعيم ٣٧ مليون أميركي لآلن»

مركز السيطرة على األوبئة األميركي، 
يؤكد ارتفاع نسب التطعيم مقارنة 
بنسبة اإلصابات إلى عشرة أضعاف.

«بسبب كوفيد، هل من حق الوالدين تأخير 

تعليم األطفال لسنة دراسية؟»

مايكل سميركونش، مذيع األخبار 
األميركي، يجري اســتطالعا آلراء 
األميركيني حول السؤال أعاله، ٨٣٪ 

أجابوا بـ«نعم». 

«رفضت جائزة ترامب مرتين»

دوللي بارتون، املغنية األميركية، تعلن 
أنها رفضت تكرمي ترامب لها مبيدالية 

احلرية في عهده مرتني.
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شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

فضيلة عبدالرزاق العوضي: زوجة عبدالرحمن خليفة الريش: ٦٠ 
عاما ـ ت: ٥١١٨٥٨٥٢ ـ ٩٩٠١٤٩٩٧ ـ شيعت.

أمينة عبداهللا أحمد الرمضان: ٣٩ عاما ـ ت: ٦٩٠٠٠٢٢١ ـ شيعت.

محفظة ضائعة تعود إلى صاحبها بعد ٥٣ سنة بالقارة القطبية!
كان بول غريشــام فــي الثالثينيات من 
عمــره متزوجا وأبا لطفلــني وخبير أحوال 
جوية في البحرية األميركية عندما تلقى عام 
١٩٦٧ بامتعاض أمر نقله الى قاعدة بحرية في 
جزيرة روس في القارة القطبية اجلنوبية. 
ولذلك لم يأبه كثيرا لفقدانه حملفظته عندما 
علم بانتهاء مهمته التي أمضى فيها ١٣ شهرا.

وبعد مرور ٥٣ عاما أتيحت للمتقاعد البالغ 
٩١ عاما فرصة اللقاء مع محفظته الضائعة 
بــكل مــا حتتويه مــن بطاقات وتــذكارات. 
واحتاج العثور على غريشام قدرا كبيرا من 
التحريات والرسائل البريدية واإللكترونية 
وعلى فيســبوك ومن خالل ســجالت إدارة 

الطقس البحرية.
وكانــت محفظــة غريشــام واحــدة من 
محفظتني عثر عليهما عام ٢٠١٤ خالل عمليات 
هدم مبنى محطة الطقس في القطب اجلنوبي. 

وعندما علم مسؤول احملطة بأن موظفا سابقا 
عنده ســاعد على اعادة سوار لصاحبه قرر 
ان يرسل اليه احملفظتني بأمل ان يعثر على 
صاحبيهما. احملفظة الثانية اعيدت الى عائلة 
صاحبها الذي كان قد توفي عام ٢٠١٦ ولكن 
العثور على صاحب احملفظة األولى استغرق 
وقتــا أطــول وان كان قد حتقق وهو اليزال 

على قيد احلياة.
الفرحة التي تفقد بها غريشام محتويات 
احملفظــة مثــل بطاقته العســكرية وبطاقة 
تعليمات حول التصرف عند حدوث هجوم 
ذري أو جرثومــي أو كيميائــي وإيصــاالت 
التحويالت املالية إلى زوجته رافقتها ذكريات 
قسوة الفترة التي أمضاها في القطب اجلنوبي 
واملســرات القليلة التي كان يتمتع بها مثل 
إمكانية االتصال الالسلكي بزوجته مرة في 

بول وزوجته يطالعان احملفظة ومحتوياتهااألسبوع.

أضيق منزل في لندن للبيع 
بأكثر من مليون يورو

نقل ابن كاتي برايس للمستشفى 
بعد تلقيه لقاح «كورونا»

لنــدن - (د.ب.أ): ذكرت تقارير أمس األحد أنه جرى 
نقل هارفي ابن عارضة األزياء البريطانية كاتي برايس 

للمستشفى السبت بعد تلقيه لقاح ڤيروس كورونا.
ونقلــت صحيفــة ذا صن البريطانيــة عن مصدر أن 
برايس (٤٢ عاما) تشعر بالقلق بعد نقل ابنها (١٨ عاما) 

للمستشفى بعدما ارتفعت حرارته إلى ٣٩٫٩ درجة.
كان هارفي، الذي يعاني من اضطراب نقص االنتباه 
مع فرط النشاط ومتالزمة براد فيلي قد حصل على أول 
جرعة من لقاح ڤيروس كورونا اجلمعة املاضي، بعدما 
أعلــن أنه ضمن الفئات األكثر عرضة لإلصابة بڤيروس 

كورونا.

لنــدن - (أ.ف.پ): طرح أضيق منــزل في لندن، مع 
عرض يبلغ ١٫٧ متر، للبيع بأكثر من مليون يورو وهو 

يقع بني صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب.
وكان هذا املبنى املثير للفضول املؤلف من ٥ طوابق 
والواقع في حي شبيردز بوش، في األصل متجرا للقبعات 
الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن 
في الطوابق العليا. وفي إشارة إلى ماضيه، احتفظ املنزل 
بنافذة صغيرة مزينة مبصباح على شكل قبعة مستديرة.
وتقــدر قيمة هذا العقار العجيــب الذي ميلك واجهة 
زرقاء وبالكاد ميكن مالحظة وجوده، بـ ٩٥٠ ألف جنيه 

استرليني (١٫١ مليون يورو).
بالنســبة إلى ديڤيد مايرز مدير املبيعات في الوكالة 
املســؤولة عن بيع هذا املبنى، فإن هذا السعر يفسر من 
خــالل حقيقة أن املنزل الذي مت بنــاؤه في نهاية القرن 
التاســع عشــر أو بداية القرن العشــرين، يشكل «جزءا 
فريــدا من» تاريخ لندن. وقال لوكالة فرانس برس «إنه 

جزء من سحر لندن».

البيت الصغير (املطلي باالزرق) عرضه ١٫٧م

«احملفظة اإللكترونية».. كهف احملتالني املنيع حلماية «البيتكوين»
علــى الرغم مــن مصادرة أجهــزة األمن 
األملانية مبلغــا يعادل ٦٠ مليون دوالر من 
عملــة بيتكويــن فإنها ال تــزال بعيدة عن 
وضع يدها على املال ألنه مودع فيما يعرف 
بـ «محفظة الكترونية» حتتاج الى كلمة السر 
اخلاصة بها. ولكن كلمة الســر هي بحوزة 
شخص يرفض االفصاح عنها أو رمبا نسيها. 
وحسب وكالة رويترز فإن الرجل كان قد 
أمضى حكمًا بالسجن بتهمة االحتيال ولكنه 
أنهى فترة حكمه ورفض الكشف عن كلمة سر 
احملفظة التي ستسمح للسلطات بالوصول 
الى ١٧٠٠ من عملــة بيتكوين االلكترونية. 
محاوالت هذه السلطات للتوصل الى كلمة 
السر محكومة بعدد معني من احملاوالت وإذا 
اســتنفد هذا العدد فإن املال سيبقى مودعا 

في احملفظة إلى األبد.
وكان قد حكم على الرجل بالسجن عامني 
بتهمــة االحتيــال عن طريق ادخــال برامج 

بشــكل غير شــرعي على حواسيب أخرى 
مكنته من االســتيالء على بيتكوين عائدة 
آلخرين. وتقول الوكالة ان قيمة البيتكوين 
كانــت عندما دخل الســجن اقــل بكثير من 
قيمتهــا احلالية التي شــهدت ارتفاعا حادا 

في اآلونة األخيرة.
وتستحضر هذه القصة الى األذهان حاالت 
أضاع فيها أشــخاص كلمة السر حملفظتهم 
االلكترونيــة. ومع عدم وجود جهة محددة 
مسؤولة عن حسابات عمالء بيتكوين فإن فك 
شيفرة كلمة السر يبقى مستحيال خصوصا 
أن استنفاد العدد احملدد للمحاوالت من دون 
فكها سيجعل املبالغ محتجزة الى األبد داخل 

احملفظة االلكترونية. 
وتقــول الوكالة ان أجهزة األمن األملانية 
قــررت انها اذا كانت عاجــزة عن الوصول 
الى األموال فإنها قادرة على منع الرجل من 
الوصول اليها واتخذت اجراءات لضمان ذلك.

كندي يرسم بأحذية الثلج لوحات على بحيرات متجمدة

بريطانيا ملؤثرات السوشيال ميديا: 
ال تضللن املستهلكني بالفالتر!

أوتاوا - (أ.ف.پ): جذبت 
لوحــات ضخمــة مرســومة 
فــي حقول وبحيــرات مغطاة 
بالثلوج فــي أونتاريو انتباه 
مستخدمي اإلنترنت أخيرا، فقد 
أجنز متقاعد كندي هذه األعمال 
بأحذية ثلجية فيما كان يسعى 
للهروب من التأثيرات النفسية 
لتدابير اإلغالق جراء تفشــي 

ڤيروس كورونا.
أسموســن  كيــم  راودت 
(٦٢ عاما)، وهو مدير ســابق 
إلحدى املدارس، فكرة إنشــاء 
هذه األعمــال الفنية العمالقة 
العام املاضــي. وأثناء البحث 
عن منحوتات ثلجية اكتشف 
إبداعات «فن الثلج» الضخمة 
بأحذية ثلج الفنان ســاميون 
بيك في بانف بارك (غرب كندا).

وإجناز هذه األعمال يتطلب 
تقنية خاصة «ألنه مبجرد أن 
تطبع أثرا في الثلج ال ميكنك 
محوه. إن األمر ليس مثل الرسم 

على قطعة من الورق».
ويوضح أن «اجلزء األكثر 
أهمية هو معرفة الطريقة التي 
يجب أن منشي من خاللها على 

ان  االبحــاث  أظهــرت 
اللواتي ينشــرن  املؤثــرات 
صــورا معدلة علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي ميكن 
ان يحدثن تأثيرا ضارا على 
رؤية املستخدمات خصوصا 
الشــابات ألنفســهن. هــذا 
يوقع الشــابات فيما يسمى 
«فــخ املقارنة» مما ميكن ان 
يؤدي الى شعورهن بالنقص 
أمام صور املؤثرات املثالية 
اخلالية من العيوب. وبحسب 
صحيفة «التاميز» البريطانية 
فإن هيئة املعايير االعالنية 
فــي بريطانيــا بــادرت الى 
حتذيــر املؤثرات من نشــر 
صور ومقاطع ڤيديو مضللة 
بهدف الترويج ملستحضرات 

تتعلق بتجميل البشرة. 
وضــع حد لهذه الظاهرة 
التواصــل  مواقــع  علــى 
االجتماعــي بات أمــرا ملحا 
ليــس فقط من ناحية اآلثار 
النفسية لها بل ايضا بسبب 
استخدامها كوسيلة اعالنية 
للترويج لبعــض املنتجات 
وبشكل خاص ملستحضرات 
التجميل. ومــن املعروف ان 
صور كثير من املؤثرات تخضع 
لعمليات فوتوشوب وفلترة 

األصدقــاء والطالب املجهزين 
أيضا بأحذية ثلجية لســحق 
الثلــج فيما ينجزون أشــكاال 

هندسية ضخمة.
اللوحات وقتا  وتستغرق 
يتراوح بني بضع ساعات وأيام 
عــدة من العمــل، وفقا حلجم 
التصميم وتعقيده والتفاصيل 

املوجودة فيه.

املستهلكني ضد شراء منتجات 
غيــر ذات فعالية باســتخدام 
مؤثــرات معينــة الظهــار ان 
فعالية منتج ما هي إال مجرد 

اعالن كاذب.
ومــن املعــروف أيضــا 
ان شــركات مســتحضرات 
التجميــل تنفــق املاليــني 
على االعالنــات على مواقع 
التواصل االجتماعي ولكنها 
تلتف من خالل استخدام هذه 

وقبــل أن ميحو تســاقط 
الثلوج التالي إبداعاته يخلدها 
أسموسن من خالل تصويرها 
بواسطة طائرة من دون طيار، 
وبعد ذلك يقوم بنشرها على 
حسابه في «فيسبوك»، حيث 
جذبــت انتبــاه العديــد مــن 
مستخدمي اإلنترنت والعديد 

من وسائل اإلعالم.

املواقع على األنظمة الضابطة 
لالعالنات.

هيئة املعايير هددت بأن 
اللجــوء الــى التضليل عن 
طريــق الفالتــر ســيعرض 
املرتكبة الى املنع من الظهور 
علــى املنصــة والــى إحلاق 
الضرر بســمعتها وبسمعة 
اجلهة املعلنة، ويبدو ان هذا 
هو أقصى ما تستطيع الهيئة 
عمله لضبط هذه الظاهرة.

(أ.ف.پ) إحدى لوحات كيم أسموسن على الثلج  

استخدام برامج تعديل الصور والفالتر يغير الواقع

الثلج. عليــك أن تذهب ذهابا 
وإيابا لتجميع الثلج».

الفنان برامج  ويســتخدم 
إلكترونيــة  رســم ومواقــع 
متخصصــة لتحديــد أفضــل 
املواقــع إلجنــاز جداريــات، 
ومبجرد وصولــه إلى املوقع 
احملدد يستخدم بوصلة وحباال 
وعصيا، ويســاعده فريق من 

تعطي فــي كثير من األحيان 
انطباعا مغايرا للواقع وتقدم 
مثاال ملستويات من اجلمال ال 
ميكن بلوغهــا. وتقول هيئة 
املعايير انها تركز على زيادة 
الوعي باألنظمة ودعم املؤثرات 
من خالل التوجيه وتزويدهن 
باألدوات الضرورية ملساعدتهن 
على جعل اعالناتهن مطابقة 
للمعايير املتبعة. وتلجأ الهيئة 
الى اجراءات من قبيل تنبيه 
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كاتي برايس مع جنلها هارفي

ملشاهدة الڤيديو

12آراء


