
 

أبعد من الكلمات
«ترشح لجائزة إيمي»

حوار األمير هاري وميغان ماركل 
مع أوبرا وينفري في ٧ مارس املاضي 
يترشح جلائزة إميي، إلى جانب برامج 

حوارية أخرى. 

«كنت أنانيًا، فلم أقرر إنجاب طفل إال بعد 
بلوغي ٣٥ عامًا»

نورمان ريداس، املمثل األميركي، 
عن قرار إجناب األطفال.

«ال نريد أن يقرأ أطفالنا أخبار مشــاحناتنا 
عبر الميديا»

ميغان فوكس، املمثلة األميركية، 
عن عالقتهــا مع أطفالهــا الثالثة 
وزوجها السابق، براين أوسنت غرين.

«البيض يفتقرون لكميات المالنين التي تمتلئ 
بها البشرة السوداء»

نيك كانون، املمثل األميركي، يؤكد 
أن السود أقوى صحيا من البيض.

«رغم حلمي بتمثيل بلدي في األولمبياد، 
لن أذهب لطوكيو»

بيانكا أندرســكو، العبة التنس 
الكنديــة والرابعة عامليا، تعلن عدم 
مشاركتها في أوملبياد طوكيو بسبب 

اجلائحة.

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: املتحور 
«المبدا» رمبا أشد فتكًا من 

«دلتا».

«الداخلية»: نقطة أمنية حلفظ 
املمتلكات اخلاصة والعامة 

في «املطالع».

  عدنا لتصريحاتكم 
  خووش قرار.احملبطة!

البقاء هللا

وسناء يوســف محمد مبارك الضاعن: زوجة حسني أحمد حمود 
املطاوعة: ٤٦ عاما ـ ت: ٩٩٧١٥٨٧٧ ـ ٦٠٤١١٢٢١ ـ ٦٦٤٨٨٩٤٤ 

ـ شيعت.
نورة ثامر حمد العازمي: ٥٥ عاما ـ ت: ٩٦٧٧٨٨٩٠ ـ شيعت.

جاسم دهش مساعد اخلضاري: ٧٤ عاماـ  ت: ٩٩٣٣١٤٧٣ـ  ٩٩٦٧٨٧٨٩ 
ـ شيع.

منور فويزان عبداهللا املطيري: ٩٥ عاماـ  ت: ٩٩٤٤٦٥٥٩ـ  ٥٥٥٥٠٤٧٧ 
ـ شيع.

حميدة طاهر حسن البغلي: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٧٨٦٢١٦٣ ـ شيعت.
بشرى سند سبيل الرشيدي: أرملة حباب السندي الرشيدي: ٧٧ 
عاما ـ ت: ٩٩٨٩٢٤٢٨ ـ ٥٥٥٥٢٢٣٢ ـ ٥٥٥٥٢٤٩٣ ـ شيعت.
غثيث منيف حمد املطيري: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٠٠٠٥٤٤٤ ـ شيع.

خالد فهد ناصر الهاجري: ٥٣ عاماـ  ت: ٦٦٦٦٢٣٩٧ـ  ٩٠٩٩٩٥٢٦ 
ـ ٩٠٠١٩٠٠٩ ـ شيع.

حمزة عباس غلوم الرئيس: ٦٥ عاما ـ ت: ٦٠٠٤٥٥٣٣ ـ شيع.

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

٣:٢٥الفجر
٤:٥٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٤٩املغرب
٨:١٩العشاء

أعلى مد: ٤:١١ ص ـ ٢:٢٨ م
أدنى جزر:٩:٢١ ص ـ ٩:٤٩ م

العظمى:  ٤٤          الصغرى:  ٢٩

«واتساب» إلرسال رسائل 
تختفي بعد قراءة واحدة

أصبح بإمكان مســتخدمي تطبيق واتساب بيتا على 
األيفون إرسال رسائل تختفي من موبايل من يستقبلها 
بعد قراءتها. وينطبق ذلك على الرسائل النصية والصور 
ومقاطع الفيديو، وذلك وفق مجلة ديجيت االلكترونية.
هذه اإلمكانية ســتتاح ملســتخدمي نســخة بيتا من 
واتساب على نظام تشغيل أجهزة أبل (أي أو إس). وذلك 
حتت اسم «فيو وانس»، ومعناها «الرؤية مرة واحدة»، 
أي أن هذه الرســائل ســتختفي مبجرد النظر إليها مرة 
واحدة فقط من طرف مســتقبل الرســالة. وذلك بشرط 
أن يتفق كل من مرســل الرسالة ومستقبل الرسالة على 
تفعيل أداة «الرؤية مرة واحدة» على جهازيهما، وهو ما 
سيؤدي إلى اختفاء الرسائل مبجرد رؤيتها مرة واحدة، 
في حالة الصور ومقاطع الفيديو. أما بالنسبة للرسائل 

النصية فسوف تستغرق ٧ أيام كي تختفي. 

خاصية اختفاء الرسائل بعد قراءة واحدة

أ.ف.پ: عاودت فرقة «رويال شكسبير كومباني» املسرحية 
التواصل مع املتفرجني بعدما باعدتها عنهم جائحة (كوفيد-١٩) 
لعام ونصف العام، وجلأت لهذا الغرض إلى خشبة في الهواء 
الطلق مبدينة الكاتب املسرحي البريطاني، وفي أجواء تشبه 
مناخ مســرحه. ويالحظ املمثل املسرحي غريغ هايست أن 
«األمر أشبه بالروح احلقيقية لشكسبير»، مشيرا إلى توافر 
املكونات الثالثة لـ«هذه التجربة املشتركة الرائعة التي اشتقنا 
إليها كثيرا»، وهي «الكلمات واملكان واجلمهور». واستغرق 
اإلعداد للقاء لم الشــمل املســرحي ســتة أشــهر من العمل، 
واستلزم ٩٠٠ طن من الصخور لتثبيت األرض الواقعة في 
ســتراتفورد أبان آفون (وســط إجنلترا)، على ضفاف نهر 
أفون، واستلزمت إقامة هيكل املدرجات ٣٠ طنا من الفوالذ. 
وأقيم املســرح على مقربة مــن املنزل الذي ولد فيه ويليام 

شكسبير عام ١٥٦٤، ومن الكنيسة التي يرقد فيها.
ومع أن معظم القيود الصحية في إجنلترا سترفع اعتبارا 
من االثنني املقبل رغم جتدد زيادة أعداد اإلصابات، فإن عدد 
املتفرجني الذين سيسمح بهم على هذه املدرجات سيقتصر 

على نصف قدرتها االستيعابية البالغة ٥٠٠ شخص.

بريتني سپيرز تعود إلى احملكمة مجددًا

رويتــرز: بعد ثالثة أســابيع من 
مناشدتها لقاضية الستعادة حياتها 
الطبيعيــة، تعــود قضيــة املغنية 
بريتنــي ســپيرز إلــى احملكمة في 
جولــة جديدة مــن معركة الوصاية 
التي تتحكم في شؤونها الشخصية 
والعملية وشابتها نزاعات واستقاالت 

وأنباء عن تهديدات بالقتل.
وال يبــدو أن ســپيرز (٣٩ عاما) 
اقتربــت من إنهــاء الوصايــة التي 
فرضتها عليها احملكمة قبل ١٣ عاما 

ووصفتها هي بأنهــا مؤذية وبلهاء 
ومحرجة في خطاب مؤثر في يونيو.
وتعود القضيــة إلى محكمة في 
لــوس اجنيليــس بعــد تصريحات 
صادمة لســپيرز حتدثــت فيها عن 
منعها من الــزواج مجددا أو إجناب 
املزيد من األطفال، وقالت إنها تريد 

اختيار محاميها بنفسها.
لكنها لم تقدم حتى اآلن الوثائق 
القانونية املطلوبة إلنهاء الوصاية. 
واستقال محاميها الذي عينته احملكمة 

صامويل إجنام في األسبوع املاضي 
ولم يحل محله آخر حتى اآلن.

ومن املتوقــع أن تنظر القاضية 
في مسألة اختيار سپيرز حملام جديد 
ميثلها، وكذلك طلبات بتوفير حماية 
أمنية على مدار الساعة بعد تهديدات 
بالقتل ضــد الضالعني في الوصاية 

مع تنامي الدعم الشعبي للمغنية.
ولم يتضح بعد إن كانت بريتني، 
التي تعاني من مشكالت نفسية غير 

معلنة، ستحضر جلسة احملكمة.

بريتني سپيرز تعود إلى محكمة لوس أجنيليس في جولة جديدة مبعركة الوصاية

أ.ف.پ: حلم مايكل اجنلو بجســر فوق نهر التيبر في روما 
يربط حدائق فيال فارنيزينا بقصر فارنيزي، وهو مبنى رائع من 
عصر النهضة يضم حاليا السفارة الفرنسية، وها هو الفرنسي 
الفنان أوليفييه غروســتيت من مرسيليا يحقق له هذه احللم، 

ولكن بالورق املقوى أو الكرتون.
ودشــن اجلســر الذي يبلغ ارتفاعه ١٨ مترا واملعلق بثالث 
بالونــات قطر كل منها ســتة أمتار منفوخة بالهيليوم مســاء 
الثالثاء بحضور رئيسة بلدية روما فيرجينيا راجي والسفير 
الفرنســي كريستيان ماسيه. ويتيح اجلسر عبور النهر رمزيا 
لبضعة أيام والربط بني معلمني من العصر الروماني، أحدهما 
قصر فارنيزي على الضفة اليسرى، والثاني فيال فارنيزينا على 
الضفة اليمنى. واعتبارا من ٨ يوليو، شــرعت عشرات األيدي 
الصغيرة في جتميع مختلف أجزاء اجلسر الذي سيفكك في ١٨ 
يوليو ويعاد تدوير مكوناته. وشكلت هذه الورشة عمال تشاركيا، 
إذ جتند لها ١٢٠ شخصا، من أطفال وأولياء أمور وطالب، تولى 
صغارهم وكبارهم مهام القياس والقطع واللصق. وجعلت أعمال 
أوليفييه غروستيت منه خبيرا في فن تعليق الهياكل الضخمة 
سريعة الزوال. ففي العام ٢٠١٩ وجه حتية إلى عبقري إيطالي 
آخر هو ليوناردو دافنشــي من خالل تركيب جســر من الورق 

وحتقق حلم مايكل أجنلواملقوى أيضا عند سفح قصر أمبواز وسط فرنسا.

رحلة غطس في احلاجز 
املرجاني العظيم

أ.ف.پ: نظمت أســتراليا رحلــة غطس ملجموعة من 
السفراء عند احلاجز املرجاني العظيم في محاولة للضغط 
فــي اللحظات األخيرة لتفادي إدراج اليونســكو املوقع 
على قائمتها للمعالم التراثية املهددة. وقد أوصت منظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشهر 
املاضــي بخفض تصنيف هذا املوقع الــذي يحوي أكبر 
نظام للشــعب املرجانية في العالم ويشــكل إحدى أبرز 
نقاط اجلذب السياحي في أستراليا بسبب األضرار التي 

حلقت بالشعب املرجانية، خصوصا من تغير املناخ.

أستراليا حتاول تفادي إدراج اليونسكو احلاجز املرجاني على قائمة املعالم املهددة

املسرح يولد مجددًا في الهواء 
الطلق مبدينة شكسبير

جسر كرتون فوق نهر روما حتيًة ملايكل أجنلو

«بطل» ُيعيد املخرج اإليراني 
أصغر فرهادي إلى «كان»

أ.ف.پ: بعــد جتربته 
فيلــم  مــع  اإلســبانية 
«إيفريبادي نوز»، يعود 
املخــرج اإليراني أصغر 
فرهادي إلى املنافسة في 
مهرجان «كان» السينمائي 
مع فيلــم بعنــوان «إيه 
هيرو» (بطل) عن مجتمع 
إيراني ينهشه انعدام الثقة 
بني أفراده. وبعد جتربتني 
عامليتني لم تقنعا النقاد 
عبر فيلمي «ذي باست» 
(٢٠١٣) و«إيفريبادي نوز» 

(٢٠١٨)، عاد املخرج إلى بالده وموضوعاته املفضلة املتمثلة 
في إحصاء الشرور التي تعترض طريق التحرر والسعادة 
في املجتمع، مع فيلم روائي طويل جديد مدته ساعتان.

ويروي الفيلم قصة رحيم املسجون بسبب تخلفه عن 
تسديد ديون مستحقة عليه إثر شكوى من شقيق زوجته 
السابقة. وبضربة حظ، تعرض عليه شريكته أن تسدد 

قرضه بعمالت ذهبية من حقيبة وجدتها في الشارع.
بعدما أغوته الفكرة في بادئ األمر، يســتفيق ضمير 
رحيم ويدفعه إلى بذل قصارى جهده للعثور على صاحب 

احلقيبة.

أصغر فرهادي


