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للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

ترقب للمناظرة األخيرة..
بني ترامب وبايدن.

مجلس األمة يقر تعديالت 
قانون حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة ملزيد من املزايا.

  املهم أن تكون مختلفة 
عن األولى!

  يستاهلون عيال الكويت.
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أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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٥:٥٣الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٤٦العصر
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٦:٢٩العشاء
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

شيخة عبدالرزاق إبراهيم رومي: زوجة حمد سيف العيسائي: ٧٤ 
عاما ـ ت: ٩٩٣٣٦٣٦٣ ـ ٥٠٥٠٩٠٧٩ ـ ٦٦٦٦٣٨٢١ ـ شيعت.

خلفه مطر حمد الشمري: أرملة نعمه نصيف حمد الشمري: 
٨٤ عاما ـ ت: ٦٥٧١٧٧٤٤ ـ شيعت.

زيد نعمه حبيب الشمري: ٧٤ عاماـ  ت: ٥٥٨٥٩٩٥٥ـ  ٩٩٤٧٤٧٩٧ 
ـ شيع.

صديقه علي حسن العبداهللا: ٦١ عاماـ  ت: ٦٦١٨١٨٨١ـ  ٩٤٤٤٢٣١٨ 
ـ شيعت.

عبداللطيف حجي يوسف احلجي: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٦٠١١٣٤ ـ 
٩٩٨١٦١٢٠ ـ ٦٠٠٠٤١٤٢ ـ شيع.

طارق وليد محمد القحطاني: ٢٥ عاماـ  ت: ٩٧٠٢٢١٦٣ـ  شيع.
أكبر شيخان حسن علي: ٧٥ عاماـ  ت: ٥٥٥٣٥٥٨٥ـ  ٥٥٥٢١٤٢١ 

ـ شيع.
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«إذا أمسكت بالهاتف وطلبت أمواًال فسأحصل 
على مليار دوالر يوميًا»

الرئيس ترامب متحدثا عن مهاراته 
في احلصول على متويل عبر الهاتف.

«تخيل أن تمتلك القدرة على محو آالم ماليين 
البشر، ثم تفشل»

املستثمر األميركي أندرو يانغ، منتقدا 
السياســيني األميركيني في  فشل 
التوافق حول حزمة حتفيز االقتصاد.

«مناعة القطيع فكرة سخيفة»

خبيــر األوبئة األميركــي أنطوني 
فاوتشي ينتقد فكرة مناعة القطيع.

«سأفرح إن جاء أي رئيس غيره»

املفكر األميركي سام هاريس، مشيرا 
إلى الرئيس األميركي ترامب.

«نحن عالم واحد، ال تحدنا الحدود»

النجمة األميركية كيم كارديشيان 
تتبرع مبليون دوالر لتمويل إغاثة 

أرمينيا.

مدينة أميركية حتّل مشكلة تكاثر البجع!
قــررت مدينــة «ليكالند» 
بواليــة فلوريدا األميركية أن 
أعداد طيور البجع (أو األصح 
التم) فــي بحيــرة «مورتن» 
باملدينة أصبحت كثيرة لدرجة 
تطلبت التخلص من بعضها. 
وجــاء القــرار بالرغم من 
ان املدينة تتخذ البجعة رمزا 
لهــا وبالرغم مــن ان الطيور 
تنحدر كلها من ساللة لها عالقة 

تاريخية بالتاج البريطاني.
وتقول صحيفة «اندبندنت» 
ان أحــد مواليــد املدينة الذي 
كان يعيش في بريطانيا كتب 
رســالة الى امللكــة اليزابيث 
في خمسينيات القرن املاضي 
يطلب منها املســاعدة بعد ان 
قضت التماسيح والكالب على 
طيور البجع التي كانت تعيش 
في البحيرة. وفي بادرة تعاطف 
منها أهدت امللكة للمدينة زوجا 

من طيورها اخلاصة. 
كان ذلك عــام ١٩٥٧ ولكن 
وبعد ســتة عقود من التكاثر 

من الضروري تقليص أعدادها 
الى ٥٠ طائرا.

ونظرا لشعبية الطيور قرر 
مجلــس املدينة اجــراء قرعة 
الختيار من سيكون لهم حق 
شــراء أزواج منها. وبلغ عدد 
الذين سجلوا أسماءهم لدخول 
القرعة ٨٠ راغبا. وفي النهاية، 

رســت القرعة على أسماء ١٨ 
راغبــا حصــل كل منهم على 
زوج من البجع لقاء مبلغ ٤٠٠ 
دوالر. وذكــرت الصحيفة ان 
حصيلــة البيع ســتذهب الى 
صندوق البجع في املدينة الذي 
يتكفل برعاية طيور البجع في 

بحيرتها.

وصلت أعداد ذرية البجعتني 
الــى ٨٦ طائرا متجاوزة بذلك 
قدرة املدينة على العناية بها 
كمــا انها أصبحــت عبئا، كما 
يقــول مســؤول فــي املدينة، 
على حجم البحيرة التي تتخذ 
منهــا طيور أخرى، مثل البط 
واألوز، موطنا لها بحيث بات 

أدت عملية تعديل عادية إلطاللة على أحد 
املواقع األثرية في البيرو الى الكشــف عن 
رسم يبلغ طوله ٣٦ مترا لقط على سفح تل 
يقع مبحاذاة الطريق السريع الذي ميتد من 

أالسكا الى األرجنتني. 
ونقلــت صحيفة «ديلــي ميرور» عن 
املسؤول عن محمية نازكا- بالبا األثري في 
البيــرو انه عثر على الرســم خالل أعمال 
لتحسني الوصول الى مكان مشاهدة لتمكني 
السياح من رؤية أفضل لألشكال العمالقة 

التي تشكل ما يعرف بـ«خطوط نازكا».
وتضيف الصحيفة ان وزارة الثقافة في 
البيرو ذكرت في بيان لها ان الرسم لم يكن 
واضحا أول األمر وكان على وشك االختفاء 
بسبب وجوده على سفح تل وتأثره بعوامل 

اجنراف التربة.

هذا االكتشاف لم يكن مفاجئا كليا ألن 
منطقة صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط 
التي يزيد عددها على ١٤٠ والتي يعود تاريخها 
الى نحو ٢١٠٠ عام. ومــن بني ما تصوره 
اخلطوط رسومات لطائر وألفعى ذات رأسني 

وحلوت ضخم.
ونظرا التســاع مساحة املنطقة وحجم 
اخلطوط كان من الضــروري اللجوء الى 
صور األقمار الصناعية والطائرات املسيرة 

وأنظمة الذكاء االصطناعي لتحديدها.
ويعتقد اخلبراء ان اخلطوط التي يتراوح 
طولها بني ٣٠٠ و٨٠٠ متر أنشئت بني ٥٠٠ قبل 
امليالد و٥٠٠ ميالدية ملمارسة طقوس دينية 
ورسمت عن طريق إزالة الطبقة السطحية 
الداكنة من التربة بحيث تظهر الطبقة الرملية 

صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط التي تعود إلى ٢٥٠٠ عامالفاحتة حتتها.

«فيسبوك» تكشف عن برمجية 
جديدة للترجمة اآللية

«نوكيا» تطّور أول شبكة لالتصاالت 
احملمولة على سطح القمر

إعادة القبض على املخترع 
الدمناركي قاتل الصحافية بالغواصة

واشنطن ـ أ.ف.پ: كشفت «فيسبوك» اإلثنني املاضي 
عن برمجية آلية جديــدة قائمة على الذكاء االصطناعي 
قالت إنها ســتكون األولى القادرة على ترجمة مائة لغة 
دون االعتمــاد على اإلجنليزية. وقــد جرى تطوير هذه 
البرمجية املفتوحة املصدر املعتمدة على الذكاء االصطناعي 
ملســاعدة الشــبكة االجتماعية الرائدة عامليا في حتسني 
احملتوى الذي تقدمه بـ ١٦٠ لغة ملستخدميها الذين يفوق 

عددهم ملياري شخص حول العالم.

هلسنكي - أ.ف.پ: تعتزم «نوكيا» تطوير أول شبكة 
اتصاالت هاتفية محمولة ميكن تشغيلها على سطح القمر، 
في إطار مشــروع تعمل عليه وكالــة الفضاء األميركية 
(ناسا) إلقامة قاعدة بشرية دائمة، على ما أعلنت املجموعة 

الفنلندية االثنني.
وأوضحت «نوكيا» في بيان أن شبكة االتصاالت من 
اجليل الرابع هذه ســتكون «أول شبكة اتصاالت خلوية 
على القمر»، وستتسم بـ «قدرة دمج فائقة وتوفير للطاقة 

وقدرة على مقاومة الظروف الفضائية».
وأشارت املجموعة الفنلندية إلى أنها ستنشر الشبكة 
على ســطح القمــر اعتبارا من نهايــة ٢٠٢٢، عن طريق 
مركبة الهبوط القمرية التي تعمل على تطويرها شركة 

«إنتويتيف ماشينز» األميركية.
وأكدت «ناســا» لوكالة فرانس برس أن هذا املشروع 
سيفضي إلى إقامة أول شبكة اتصاالت خلوية على القمر 

الذي وطأ البشر سطحه آخر مرة سنة ١٩٧٢.
ومن شــأن الشبكة التي ســتعمل تلقائيا مع النزول 
على القمر، أن توفر خصوصا اتصاال السلكيا يغطي «أي 
نشاط يقوم به رواد الفضاء، ما يتيح التواصل املتبادل 
عبر الصوت والڤيديو، فضال عن عمليات قياس عن بعد 
وتبــادل البيانات البيومترية، وأيضا نشــر الروبوتات 

وتشغيلها»، وفق املجموعة الفنلندية.

كوبنهاغــنـ  أ.ف.پ: أوقف املختــرع الدمناركي بيتر 
مادسن احملكوم عليه بالســجن مدى احلياة بعد إدانته 
بتهمة قتل الصحافية السويدية كيم فال في غواصة يدوية 
الصنع، الثالثاء املاضي قرب كوبنهاغن بعدما متكن من 

الفرار من السجن على ما ذكرت السلطات.
فبعدما حاصرته الشرطة في مرحلة أولى في محيط 
سجن ألبرتسلوند في ضاحية كوبنهاغن، أوقف مادسن 
و«اقتيد من املكان» ظهر الثالثاء على ما أوضحت الشرطة 

الدمناركية في تغريدة.
وكان مادسن ابتعد عن السجن حيث ميضي عقوبته 

مئات األمتار.
وذكرت صحيفة «اكسترا بالديت» الشعبية الدمناركية 
أن عملية الفرار حصلت في العاشرة صباحا بعد أن هدد 
مادسن العاملني في السجن بجهاز «يشبه املسدس» وأخذ 

رهينة قبل الفرار.
وقالت وســائل اإلعالم ان عملية التوقيف استغرقت 

وقتا طويال ألن الفار كان يؤكد أنه يحمل قنبلة.

أدت عملية تعديل عادية إلطاللة على أحد 
منطقة صحراء نازكا معروفة بظاهرة اخلطوط 
١٤٠التي يزيد عددها على ١٤٠التي يزيد عددها على ١٤٠ والتي يعود تاريخها 

اخلطوط رسومات لطائر وألفعى ذات رأسني 

اكتشاف رسم ضخم وغامض ِلِقط في صحراء البيرو

آخر خطوات لإلنسان على سطح القمر كانت عام ١٩٧٢

ماديسون مستلقيا على العشب قبيل القبض عليه


