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«نتفليكس» تعرض مسرحية غنائية
عن األميرة ديانا أوائل 2021

«كلبة» في مطار
«فرانكفورت» تضبط
ربع مليون يورو في
أمتعة املسافرين !
مت��ك��ن��ت ك��ل��ب��ة األث����ر آك���ي ال��ت��ي
تستخدمها السلطات اجلمركية في
مطار فرانكفورت األملاني من ضبط
ربع مليون يورو في أمتعة املسافرين
خالل بضعة أيام.
فبني نهاية يونيو ومطلع يوليو
امل��ن��ص��رم�ين ،ضبطت ه���ذه الكلبة
البالغة تسع سنوات وهي من نوع
“بلجن شيبرد” (الراعي البلجيكي)،
مبالغ نقدية تصل قيمتها اإلجمالية
إلى  247,280يورو ،لم يصرّح عنها
أصحابها وهم نحو  12مسافرا ً ،على
م��ا أع��ل��ن مكتب اجل��م��ارك ف��ي مطار
فرانكفورت ،أكبر مطارات أملانيا.
وك��ان��ت ه���ذه امل��ب��ال��غ م��خ��ب��أة في
ح��ق��ائ��ب ي��د وك��ت��ف وف���ي اجل��ي��وب
الداخلية لسترات وسواها .ومن أبرز
ما ضبطته آك��ي ،املدربة على اقتفاء
أث��ر املبالغ النقدية فحسب ،مبلغ
 52أل��ف ي��ورو في حقيبة بطن أحد
املسافرين.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن املسافرين
إل��ى دول خ��ارج االحت���اد األوروب���ي
ملزمون عادة التصريح عن أي مبلغ
مالي نقدي يحملونه يفوق العشرة
آالف يورو يحملونه لدى دخولهم أو
خروجهم من االحتاد.

أعلن منتجو مسرحية غنائية
جديدة عن األميرة ديانا يوم األربعاء
أن���ه س��ي��ج��ري ت��ص��وي��ر املسرحية
دون جمهور وعرضها عبر شبكة
نتفليكس أوائ���ل ال��ع��ام املقبل قبل
بدء عرضها على خشبة املسرح في
برودواي.
وجرى التوصل إلى هذا الترتيب
غير العادي لعرض مسرحية ديانا
ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار إغ�ل�اق م��س��ارح
ب���رودواي بسبب جائحة فيروس
كورونا.
وق����ال امل��ن��ت��ج��ون ف��ي ب��ي��ان :ال
يسعنا إال أن نكون أكثر حتمسا ألننا
سنستطيع أخيرا تقدمي عرضنا أمام
محبي املسرح في كل مكان.
وأض���اف :م��ا م��ن بديل لعروض
املسرح املباشرة لكننا نتشرف بأن
ن��ك��ون ج���زءا م��ن امل���واد الترفيهية
امل��م��ت��ازة ال��ت��ي تقدمها نتفليكس
ملشتركيها على مستوى العالم.
وك���ان م��ن املفترض ب��دء عرض
املسرحية في  31مارس لكن العرض
األول تأجل مع إغالق أبواب املسارح
ف��ي ب�����رودواي للحد م��ن انتشار
فيروس ك��ورون��ا املستجد ،وب��دأت
العروض التمهيدية للمسرحية في
أوائل مارس.
وحتكي املسرحية قصة التودد
بني ديانا واألمير البريطاني تشارلز
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في الصـميم
ما كشفته احلكومة خالل الشهور القليلة املاضية من جرائم
بحق املال العام ،محاولة منها للمزايدة على النواب ونوع من
التلميع حلكومة صباح اخلالد ..فهل هذه التعديات كانت
خافية عليهم أم أنهم يعرفون عنها وصامتون ملصاحلهم..
هذه التعديات يعرفها اجلميع ،ويعرفون من ورائها أسباب
السكوت عنها ..قبول املشاركة في هذا املجلس الذي حتوم
حوله الشبهات الدستورية له ثمن وال حل إال بعودة املجلس
بصيغته الدستورية حتى ميارس دوره احلقيقي بالتشريع
والرقابة وإال ال طبنا وال غدا الشر!

األميرة الراحلة ديانا

وزواجهما الذي انتهى بالطالق .ومن
املقرر اآلن أن يبدأ عرض املسرحية
في  25مايو أيار .2021
وق��ال��ت راب��ط��ة حقوق املمثلني،

التي تضم ممثلني مسرحيني ،إنها
أقرت خطة سالمة جللسات التدريب
وتسجيل املسرحية الغنائية .وجاء
في بيان للرابطة أن اخلطة تشمل

الشاي يبرّد اجلسم

إال أن��ه من الوظائف اجلسدية األساسية
للمساعدة في احلفاظ على البرودة.
وعندما يتبخر العرق من سطح اجللد،
فإنه يزيل احلرارة الزائدة عن طريق حتويل
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الطقس

دراسة علمية تثبت أن شرب الشاي الساخن
في الصيف يبرّد اجلسم!
حللت دراسة أجراها باحثون من جامعة
أوتاوا عام  ،2012تأثير تناول املشروبات
الساخنة على درجة حرارة اجلسم.
وأظهرت النتائج أن مشروبا ساخنا مثل
الشاي ،ميكن أن يبردك ،لكن في الظروف
اجلافة فقط.
وف���ي ح��دي��ث��ه إل���ى Smithsonian
 ،Magأوض��ح الدكتور أول��ي ج��اي ،أحد
معدي الدراسة“ :إذا كنت تشرب مشروبا
ساخنا ،فإنه ينتج عنه كمية أقل من احلرارة
املخزنة داخ��ل جسمك ،بشرط أن يتبخر
العرق اإلضافي الناجم عن شرب املشروب
الساخن”.
وف��ي األس��اس ،عندما تتناول مشروبا
ساخنا ،تبدأ في التعرق أكثر .وإذا كان
العرق ق��ادرا على التبخر ،فإنه يبردك في
الواقع ،أكثر من تعويض احلرارة اإلضافية
للجسم من السوائل.
وفي حني أن التعرق قد يكون محرجا،

www.alwasat.com.kw

امل��اء من سائل إلى بخار .ومع ذل��ك ،يكون
تأثير التبريد هذا أقل فعالية في الظروف
الرطبة ،لذا فإن شرب املشروبات الساخنة
لن يساعد في تبريد جسمك.

إج��راء فحوص دوري��ة للكشف عن
ك��ورون��ا وع���زل املمثلني وم��دي��ري
املسرح وتغيير أنظمة التهوية في
الكواليس.

إرسل كلمة «اشتراك»

بد ًال من الكمامة..
علماء يبتكرون بخاخ أنف
للوقاية من «كورونا»
اخترع علماء في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو
األسبوع اجلاري بخاخ أنف قادر على إعاقة فيروس كورونا
قبل أن يتمكن م��ن ال��دخ��ول إل��ى اخل�لاي��ا املبطنة للرئتني
واملمرات الهوائية.
وقال الباحثون في اجلامعة :إن البخاخ “”AeroNabs
يستخدم مرة واح��دة يوميًا على شكل رذاذ لألنف أو جهاز
استنشاق.
وقال الدكتور بيتر والتر في بيان على املوقع اإللكتروني
جلامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ( :)UCSFإن
البخاخ فعال بشكل كبير وه��و أفضل من أشكال احلماية
األخرى القابلة لالرتداء مثل الكمامات ،وأوضح أن البخاخ
هو جزء من معدات احلماية الشخصية التي ميكن أن تكون
مبثابة حل مؤقت إلى حني توفر اللقاحات كحل دائم لفيروس
كوفيد .19
وقال فريق البحث ،بقيادة طالب الدراسات العليا مايكل
شوف ،إنه قد مت بالفعل االتفاق مع شركاء جتاريني لتكثيف
االختبارات السريرية والبدء في تصنيع البخاخ.
وقال العلماء :إن البخاخ  AeroNabsسيتوفر كدواء
غير مكلف بدون وصفة طبية للمساعدة في منع العدوى.

Retweet
 @omar_h_alessaعمر حمد العي�سى

بالسابق كان هناك أصحاب للمشاريع الصغيره واالن أنتهت
وتدمرت املشاريع الصغيره وليس لديها أصحاب
وجه متأمل
الله يكون في عونكم

 @drazizsultanعبد العزيز �سلطان

الظاهر ان هيئة القوي العاملة مصره علي ارت��ك��اب حماقات
اقتصادية اذا صح خبر عدم جتديد االقامة اكثر من سنة واحدة ملن بلغ
ال  60عاما اال اذا استثنيه من هذا القرار العمالة الكفؤء علما وممارسة.
اعتقد جازما ان الهيئة ال تفهم واقع الكفاءات املطلوبة للعمل في القطاع
اخلاص وتفتي مبا ال تعرف.

 @Dr_almheneد� .أحمد املحيني

أعضاء األمة يا كرام-:
أعتقد ان من بحاجه لصعود املنصه هو وزي��ر التربية مو وزير
املاليه.
وكفاكم تكسب على حساب آالم املواطن وألتفتوا للقضايا التي تهم
الشارع الكويتي مو الي تخدم مصاحلكم اإلنتخابيه

 @hbahrohالعميد بو �أحمد بحروه

ارض  ٤٠٠م في الصديق  ٣ماليني دوالر
الدوله الزم تاخذ مليونني ضريبه
معقوله هاالسعار اشلون عيالنا يصير عندهم بيت اذا سامحني
للتحار والشيوخ والبنوك والشركات العقاريه تستحوذ وحتتكر
االراضي
في دوله بالعالم تسمح وحود اراضي فضاء في املناطق املأهوله

 @f_alabduljaleelفهد غازي العبداجلليل

الكويت بلد منفتح ومجتمع متسامح
أخ��ص بالذكر بعض أج���دادي الذين عاشوا بالهند في بومبي
وكاليكوت وقوة ،يخبرني عمي رحمه الله أن أهل جبلة السفافير وال
قصور في أهل الكويت جميعا أكثر إنفتاحا من غيرهم ألنهم سافروا
للهند واليمن وأفريقيا
جدي أحمد رحمه الله عاش في بومبي  ٣٠سنة

 @nasir_alarbashنا�رص حممد الأرب�ش

في السيرك اللي مسوينه بعض النواب قبل اإلنتخابات ...ناطر فقرة
الساحر اجلبار ،علشان نشوف نائب يطلعلنا أرنب من حتت قحفيته!

� @AseelAminأ�سيل �أمني

ملا تنادي شخص حجي/حجيّة طيب ميكن ما حج؟ حتى لو احترامًا
تناديهم بلقب ديني بل ومخصص ملن حج ليش؟
نادوا الناس بلقب عام يناسب اجلميع بدون تلميح ديني أو غيره.
العالم يتغير والعادات تتغير.

Yaqoub Abdulla @YaqouBiaN

أقوى مخلوق على االرض هو االنسان
واضعف مخلوق على االرض هو االنسان
قوته في ذكائه
وضعفه هو اجلهلة
مخلوق جتتمع فيه كل التناقضات

@Alwasatkuwait

النا�رش :دار الأخبار لل�صحافة والن�رش والتوزيع «ذ.م.م».
�إدارة التحرير

هاتف  - 25748901 :داخلي  -315 :فاك�س 25749612 :

E-mail: editorial@alwasat.com.kw

�إدارة الإعالن

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: advertising@alwasat.com.kw

�إدارة التوزيع واال�شرتاكات

هاتف - 25748905 :داخلي  - 269 :فاك�س 25749612 :

اشتراك األفراد  25د.ك  -اشتراك الوزارات  75د.ك

�إدارة الت�سويق والعالقات العامة

هاتف - 25748905 :داخلي - 269 :فاك�س 25749612 :

E-mail: marketing@alwasat.com.kw

