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أبعد من الكلمات
«كنت أعبر عن غضبي الشخصي»

جو بايدن، الرئيس األميركي، 
يفســر تصريحه السابق بشأن 
ضرورة رحيل بوتني عن منصبه، 
ويؤكد: آخــر ما أريده هو حرب 

مع روسيا.

«هوليوود تريد شعري أوروبيا ناعما»
جادا بنكيت ســميث، املمثلة 
األميركية وزوجة النجم ويل سميث 
حائز األوسكار مؤخرا، تؤكد أنها 
الذي تسبب  الثعلبة  بداء  مصابة 

في بؤر صلعاء في الرأس.

«رفدوني ألني كنت أســرق البطاطس 
املقلية»

الرياضي شاكيل أونيل، يعترف 
برفده من العمل في أحد املطاعم 
العاملية بعد يوم واحد من العمل، 
لقيامه بســرقة البطاطس املقلية 

طوال الوقت.

«أباؤنا لم يشــغلهم غياب السود عن 
األوسكار، النشغالهم باملوت من اجلوع»

كريس روك، املمثل الكوميدي 
األميركي، مازحا بشأن انشغال 
السود مبسألة وجودهم في حفل 

األوسكار.

«لم يتعلم شــيئا من جتسيد شخصية 
محمد علي»

غود أباتاو، املخرج األميركي، 
معلقا على صفع ويل سميث ملقدم 
حفل األوسكار، بعد سخرية األخير 

من شعر زوجته.

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

البقاء هللا

ناصر ياسني عبداهللا الظفيري: ٥٧ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٨٠٠٠٣٢ - ٩٧٩١١٩٣٣ - شيع.

زكية كاظم حسن النجار: (أرملة محمد علي صالح احلرز) ٨١ عاما 
ـ مجلس ميرزا علي احلقاقي - بيان - ق٨ - شارع ماتقي بن 
غالب - مقابل مواقف ثانوية فرحان اخلالد - (العزاء عصرا 

فقط) - ت: ٩٩٤٥٨٥٥٠ - ٦٦٠٣٨٣٣٨ - شيعت.
صالح يوســف صالح احلّصار: ٥٠ عاما - حســينية آل الرسول - 
الرميثية - ق٨ - شارع أسامة بن زيد - م ٢٧ - ت: ٩٧٥٤٤٥٨٠ 

- ٩٦٦٩٩٣٥٣ - شيع.
محمد خنيفر سعد الرشيدي: ٦١ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 

٦٦١٩٩٩٠٠ - ٥٦٦٦٦٠٤٧ - ٦٠٤٦٤٦٤٧ - شيع.
عادل عبدالرحمن محمد السالم: ٦٥ عاما - ديوان السالم - الفيحاء 
- ق٩ - ش٩٥ - م٨ - ت: الرجال: ٩٠٩٨٠٧٢٦ - ٩٩٦١٨٦١٨ - 

النساء: ٩٩٧٨٨٧٥٠ - شيع.

«الصحة»: مؤشرات «كوفيد» 
في حتسن مستمر.

مفوضية األمم املتحدة: ٤٣٥ 
مليون دوالر تبرعات الكويت 

لالجئني.

هاذي بلد اإلنسانية.
واملسؤولية على اجلميع 

إلبقائها كذلك.

صفعة سميث لكريس تنقلهما إلى حلبات املالكمة بـ ٣٠ مليون دوالر
ً رفعت نسبة مشاهدة حفل توزيع اجلوائز باستقطاب ١٥ مليون أميركي.. وحائز «األوسكار» معتذراً: أخطأت ورّد فعلي كان عاطفيا

(رويترز) ويل سميث مع زوجته جادا بعد حصوله على األوسكار  

فبعد أن أصاب ويل سميث اجلميع بالدهشة وخطف األنظار 
خالل حفل توزيع جوائز األوسكار، من خالل لكمه مقدم احلفل 
كريس روك، بعد سخريته من شعر زوجته القصير، أحدثت 
هذه الواقعة ردود فعل واسعة حول العالم، لم يكن آخرها ما 
أعلنــه جيك بول، منظم مباريات املالكمة، الذي عرض إقامة 
نزال خاص بني ســميث وكريس علــى حلبات املالكمة خالل 
الفترة املقبلة. واشتمل عرض بول على أن يحصل كل من ويل 
سميث وكريس روك على ١٥ مليون دوالر لكل منهما لدخول 
حلبة املالكمة وتسوية خالفاتهما في شهر أغسطس املقبل.

وكتب بول عبر حســابه الرســمي على موقــع التواصل 
االجتماعي تويتر: «صــار جاهزا لدي ١٥ مليون دوالر لويل 

سميث و١٥ لكريس روك، دعونا نفعل ذلك في أغسطس».

فيما متكن منظمو األوسكار من حتقيق هدفهم إنعاش 
نســب املتابعــة التلفزيونيــة الحتفــال توزيــع اجلوائز 
السينمائية بعد التراجع الذي شهده في السنوات األخيرة، 
باستقطابه أكثر من ١٥ مليون مشاهد أميركي، وهي أرقام 
ساعدت في حتقيقها الصفعة التي وجهها املمثل ويل سميث 
للفكاهي كريس روك، تفاعلت بعد احلفل مسألة الصفعة 

والتزال تداعياتها مستمرة.
فرغــم اعتذار ســميث علنــا االثنني عــن تصرفه بهذه 
الطريقة بســبب دعابة لــروك تناولت زوجــة بطل فيلم 
«كينغ ريتشارد»، تترقب األوساط السينمائية اإلجراءات 
التي سيتخذها املنظمون في حق النجم الهوليوودي الفائز 
بإحدى اجلوائز. وكتب سميث عبر حسابه على إنستغرام 
«كريس، أود أن أعتذر منك علنا. ما فعلته لم يكن مناسبا 

وقد أخطأت».
وأضاف سميث: «تصرفي مساء أمس في حفلة األوسكار 
غير مقبــول وال يغتفر. النكات التــي تتناولني جزء من 
عملي، لكن نكتة تتعلق مبشكلة جادا الصحية كانت أمرا 
تخطى احلدود بالنسبة لي وكان رد فعلي عليه عاطفيا».
وأتى اعتذار سميث بعيد إعالن «األكادميية األميركية 
لفنون الســينما وعلومهــا»، اجلهة القائمــة على جوائز 
األوسكار، أنها فتحت حتقيقا رسميا في الواقعة، فيما دعا 
البعض أكادميية األوسكار إلى جتريد سميث من جائزته، 
لكن املمثلة ووبي غولدبرغ، وهي من مسؤولي األكادميية، 

استبعدت اتخاذ أي قرار من هذا القبيل.
من جهة أخرى، يبدو أن «الصفعة» جعلت من سميث 
وكريس قريبني من االنتقال من مضمار التمثيل إلى حلبات 

املالكمة.

(أ.ف.پ) ويل سميث لدى صفعه كريس روك خالل احلفل  

أ.ف.پ: بالقــوارب امللونــة فــي بركة ميــاه أحد 
املنتزهات، وفي املمرات بني األشجار، استمتع سكان 
طوكيو بالتقاط الصور ملناظر تفتح أزهار الكرز مع 
بداية فصل الربيع. وأبدى سكان العاصمة اليابانية 
اســتمتاعهم مبوســم تفتح أزهار الكــرز على طول 

نهر ميغورو، بعد رفع حالة 
الطوارئ. وقد وصل موسم 
تفتح أزهار الكرز مبكرا هذا 
العــام، وبحســب اخلبراء، 
حيث يلعب تغير املناخ دورا 
(أ.ف.پ)رئيسيا في تبكير بدء املوسم. «سيلفي» أمام زهور الكرز   ملشاهدة الڤيديو

سكان طوكيو يستمتعون مبوسم تفتح أشجار الكرز.. مبكرًا أخبار أمنية

«اجلنايات» ُتخلي سبيل 
مازن اجلراح وحتجز دعواه 

حلكم ١٠ مايو
عبدالكرمي أحمد

قررت محكمة اجلنايات برئاسة املستشار محمد الصانع 
أمس إخالء ســبيل اللــواء مازن اجلراح بــال ضمان في 
القضية املتهم فيها بغسيل األموال، وقررت حجز الدعوى 

للحكم في العاشر من مايو املقبل.
وأكد وكيل اجلراح احملامي حسني العصفور للمحكمة 
أن هــذه القضية ســبق الفصل فيهــا وبالتالي ال جتوز 

محاكمة موكله مرة أخرى.

..وتبرئ أستاذًا في اجلامعة 
من التالعب بدرجات الطلبة

عبدالكرمي أحمد

برأت محكمة اجلنايات أستاذا في جامعة الكويت من 
التالعب والتزوير بدرجات االختبارات اخلاصة بالطلبة 

وكشوفات احلضور والغياب.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى املتهم أنه ارتكب 
وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها 
على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي االختبارات 
النهائيــة في إحدى الكليات للعــام اجلامعي ٢٠١٨/٢٠١٧ 
بأن غير بعض الدرجــات املرصودة على أجوبة الطلبة 
باالختبارات من قبل أساتذة املادة وأضاف درجات أخرى 
أعلى منها وأضافها ملجموع درجات االختبارات املذكورة 
ونســبها زورا ألســاتذة املواد فترتب علــى ذلك إدخال 

الدرجات املزورة في النظام اآللي للكلية وإثباتها فيه.
بدوره، أكد وكيل الدكتور اجلامعي احملامي عبداحملسن 
القطــان للمحكمة انتفــاء أركان جرميــة التزوير وعدم 
ثبوتها، وعدم توافر دليل يقيني في األوراق، مشيرا إلى 
أن تقريــر األدلة اجلنائية أثبــت أن خط اليد الذي كتب 

اسم الطالبة ليس خط موكله.

«انتحار غريب» آلسيوي 
مقابل «الدعية»

محمد اجلالهمة

أمر وكيل نيابة العاصمة بتسجيل وفاة وافد آسيوي، 
باعتبارها انتحارا، وذلك بعدما استمع الى افادات شهود 
عيان اكدوا أن الوافد توقف عن سبق اصرار وتعمد في 
منتصف احلارة األولى من الطريق لتصدمه مركبة مقابل 
منطقة الدعية. وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت عصر امس بالغا بوجود حالة دهس ووفاة 
بني منطقتي الدعية وضاحية حصة املبارك، ولدى انتقال 
رجال األمن، شوهدت عدة مركبات متوقفة، واكدوا انهم 
تابعــوا الواقعة، حيث أكد أكثر مــن قائد مركبة تفادي 
االصطــدام بــه، لتأتي مركبة لم يســتطع قائدها تفادي 

االصطدام بالشخص ليصطدمه ويحوله إلى اشالء.

ملشاهدة الڤيديوموقع احلادث

٢٢١ ألف يورو غرامة لفرنسي 
ر شقة ٣٢٩ مرة في ٤ سنوات! أجَّ

باريسـ  د.ب.أ: قضت إحدى احملاكم الفرنسية بتغرمي 
مستأجر شقة تتكون من غرفتي نوم في باريس أكثر من 
٢٢١ ألــف يورو بعد إعادة تأجيرها من الباطن دون إذن 

عبر موقع تأجير الوحدات السكنية «أيربنب».
وكان املســتأجر قد أجر الشقة ٣٢٩ مرة خالل الفترة 
مــن ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ وحصل على حوالي ١٩٣ ألف يورو، 
وأصبــح عليــه اآلن حتويل املبلغ إلى أصحاب الشــقة،  
بحســب ما نقلتــه صحيفة «لوفيغارو» الفرنســية عن 

حكم احملكمة.
كما ألزمت احملكمة املستأجر بسداد ١١٣٧٠ يورو ألصحاب 
الشقة كإيجار متأخر لم يسدده رغم حصوله على دخل 

كبير من إعادة تأجيرها من الباطن.
كما ألزمت احملكمة املســتأجر بدفــع ٥ .١١ ألف يورو 
كنفقات صيانة كانت مســتحقة عليه ولم يســددها في 
مواعيدها. وكان أصحاب الشــقة قد اكتشفوا أن شقتهم 
تســتخدم بطريقــة غيــر قانونية عبر منصــة التأجير 
«أيربنب» في يونيو ٢٠٢٠، وأظهرت البيانات التي طلبوها 
من املنصة أنه مت إعادة تأجير الشقة من الباطن ملدة ١١١٤ 
يوما مبتوسط إيجار يومي قدره ١٧٨ يورو، في حني كانوا 
قد أجروا الشقة للمستأجر مقابل ١٣٨٠ يورو شهريا من 

دون فواتير املرافق. 
واســتند احلكم القضائــي إلى بند في عقــد اإليجار 
يؤكد ضرورة احلصول على إذن من املالك في حال إعادة 
التأجير من الباطن وهو ما لم يحدث في هذه القضية.


