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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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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

جلسة  افتتاح مجلس األمة 
٢٠٢٢ يوم ١١ اجلاري.

احلكومة تقدم استقالتها اليوم 
واجلديدة تقسم ١٠ اجلاري.

اللهم اجعله خيرًا للكويت عهد مليء باإلجناز إن شاء اهللا.
وأهلها.

٤:٢٢الفجر
٥:٤١الشروق

١١:٣٨الظهر
٣:٠١العصر

٥:٣٣املغرب
٦:٥٠العشاء

أعلى مد: ٠٢:٢٩ ص ـ ٠٥:١٦ م
أدنى جزر: ١٠:٢٦ ص ـ ١٠:٠٥ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٢

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٥٤ عاما - الرجال: العزاء في  عبداهللا خميس خليفة الهرشــاني:
املقبرة - ت: ٥٥٢٢٦٤٩٩ - النساء: الصليبخات - ق٤ - ش١١٦

- ج٥ - م١٣ - ت: ٢٤٨٧٢٥٦٢ - شيع.
منيره عبداهللا سعد املعوشرجي: (زوجة مبارك مزيد املعوشرجي) 
٦٧ عامــا - العزاء في املقبرة - ت: ٥٠٠٨٦٠٠٠ - ٥٠٥٠٠٠١٩

- شيعت.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  مصطفى أحمد علي الفارسي:
- ت: ٦٧٠٧٢٢٢٢ - النســاء: صباح السالم - ق٨ - ش١ - ج١١

- م١٧ - ت: ٦٧٠٧٢٢٢٢ - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: الروضة - ق١ - ش  محمد علي محمد بوربيع:
هشــام بن عبدامللك - م ٢٥ - ت: ٩٧١٧٩٩٥١ - ٦٦٧٠٠٨٨٨ - 
النساء: الروضة - ق١ - ش األزد ٢٠ - م١٥ - ت: ٩٩٦٢٢٧٧٢

- ٥٥٣٣٣٧٥٨ - شيع.
٨٠ عاما - الرجال: الصليبخات -  ناهي مزيد حمود مخلف الرويعي:
ق٣ - ش١٢٢ - ج٥ - م٦ - ت: ٦٦٦٤٩٣١٠ - النساء: الصليبخات 

- ق٢- ش١٠٤ - م١٣- شيع.
فاطمة محمد صالح الصفى: (أرملة أحمد علي اخللف) ١٠٤ أعوام 
- العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٨٤٤٢١٥ - ٩٩٦٦٠٤٣٥ - 
ت النساء: ٩٩٠٧٠١٥٤ - ٢٤٨٤٥٩١٩ - الدفن بعد صالة العصر.

«نسيت البروتوكول ومددت يدي»
مايلز تالر، املمثل األميركي، 
يعترف بأنــه جرى ملصافحة 
األميــر البريطاني وليام، فور 
أن رأه شــخصيا ألول مرة، 
ناسيا البروتوكول األميري الذي 
يقضي بعدم مد اليد ملصافحة 

األمير.

«لم أسرقه من أحد»
هايلي بيبــر، زوجة املغني 
الكندي جاسنت بيبر، ترد على 
الشائعة بأنها سرقته من سيلينا 
غوميز، مؤكدة: لم أقترب منه 
عندما كانا اليــزاالن معا في 

عالقة.

«عودة ولفرين، رغم مقتله»
هيو جاكمان، املمثل االسترالي، 
يعلن عودة شخصية ولفرين، في 
القادم، بإخراج  فيلم ديدبول ٣ 
صديقه رايان رينولدز، رغم مقتل 
أفالم املخرج  ولفرين في نهاية 
جيمس مانغولد الذي يعلق مؤيدا: 

ال مشكلة.

«وصية توقيعها مزيف»
هومر الفــون، ابن املمثلة 
األميركية املتوفــاة آن هيش، 
يزعم أن الوصية التي بحوزة 
طليقها جيمس توبر، ال حتمل 
توقيع يــد صحيح من والدته، 
ويزعم الطليق بدوره ان الوصية 

مرسلة باإلمييل.

ابعد من الكلمات

األنوثة تطغى على أزياء فيكتوريا بيكام في «باريس»
باريس - «أ.ف.پ»: قدمت 
فيكتوريا بيكام اجلمعة أول 
عرض أزياء لها ضمن أسبوع 
املوضة في باريس الذي يعد 
مــن أرقى األحداث في مجال 
األزيــاء عامليــا، مســتعينة 
بعارضــات من الصف األول 
وفــي ظــل حضــور أفــراد 

عائلتها.
ومتيزت التصاميم بطابع 
األنوثة، إذ ارتــدت عارضة 
األزياء بيال حديد مثال فستانا 
أخضر مزموما على اخلصر 
مــع قفــازات عاليــة باللون 
األسود، فيما عرضت أختها 

جيجي بزة سوداء.
ولم تلق بيكام، وهي عضو 
ســابق في فرقة «ســبايس 
علــى  التحيــة  غيرلــز»، 
احلاضرين كما جرت العادة، 
بعد عرض األزياء الذي أقيم 
في فال-دو-غراس، وهو دير 
ومستشــفى عسكري سابق 

حول إلى متحف.
وارتــدت بيكام فســتانا 
أسود طويال أضافت تعديالت 
عليه ونسقته مع حذاء طويل. 
وخرجــت إلى باحــة املكان 
برفقة زوجهــا ديڤيد بيكام 

اللتقاط الصور.
وطبعت األنوثة تصاميم 
بيكام املعروضــة، إذ برزت 
األحذية املروسة ذات الكعب 
العالي وتصاميــم مفتوحة 
وفســاتني ضيقــة. وتولت 
التصاميــم  هــذه  عــرض 
عارضــات أزيــاء نحيفــات 
جدا على شــاكلة بيكام (٤٨

سنة) التي يتابع حسابها عبر 
انستغرام ٣٠ مليون مستخدم 
وتظهر في تيك توك نظامها 
الغذائي املرتكز على األسماك 
واخلضراوات املطبوخة على 

البخار.

إيلون ماسك يقدم روبوت «تغيير احلضارة»

سان فرانسيســكو - «أ.ف.پ»: قدم 
إيلون ماســك اجلمعــة منوذجني أوليني 
للروبوت الشبيه بالبشر «أوبتيموس» 
الذي تأمل شــركته تيســال فــي إنتاجه 
«باملاليــني» يوما مــا، من أجــل «تغيير 
احلضــارة» وبنــاء «مســتقبل مزدهر» 

يختفي فيه الفقر.
ودخل «بامبل سي» (Bumble C) وهو 
نسخة أولى من الروبوت، بحذر إلى مسرح 
في كاليفورنيا شــهد مؤمتر «يوم الذكاء 
 (Tesla AI Day) «االصطناعي في تيسال
الســنوي حول تقدم الشــركة في مجال 

الذكاء االصطناعي. ورسم الروبوت حتية 
باليد، وظهر في مقطع ڤيديو وهو يحضر 
طردا ملوظف ويسقي النباتات. وأحضر 
موظفون أيضا منوذجا أوليا أكثر تقدما 
مــن «أوبتيمــوس»، يضم عــددا أقل من 
الكيبالت املكشــوفة لكنه غير قادر بعد 

على املشي مبفرده.
وأقر إيلون ماســك بأن جهات أخرى 
صممت روبوتات أكثر تطورا، لكنها «تفتقر 
إلــى العقل وليس لديهــا الذكاء للتحرك 
مبفردها، كما أنها باهظة الثمن للغاية»، 

على حد قوله.

ويهدف رئيس شــركة «تيســال» إلى 
تطوير روبوت سيباع في النهاية بسعر 
«أقل مــن ٢٠ ألف دوالر علــى األرجح»، 
وسيصمم لصنعه في «ماليني الوحدات».

ويسعى املؤمتر إلى توظيف مزيد من 
املهندسني لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي 

«حتويل احلضارة في العمق».
وقدم امللياردير في ٢٠٢١ هذا املشروع 
لروبوت ميكنه أداء مهام متكررة بدال من 
البشر. وقال ماسك: «هذا يعني مستقبال 
مزدهرا ال فقر فيه، وسيحصل فيه الناس 
على ما يريدونه من منتجات وخدمات».

(أ.ف.پ) إيلون ماسك إلى جوار الروبوت «أوبتيموس» لدى تقدميه في كاليفورنيا  (أ.ف.پ) «بامبل سي»  لدى دخوله إلىاملسرح  

(أ.ف.پ) إحدى املناطق السكنية في أورالندو وقد غمرتها مياه الفيضانات التي ضربت فلوريدا إثر اإلعصار إيان  

«إيان» يتراجع في أميركا بعد فيضانات كاروالينا وعشرات القتلى بفلوريدا«إيان» يتراجع في أميركا بعد فيضانات كاروالينا وعشرات القتلى بفلوريدا
فورت مايــرز ـ أ.ف.پ: تراجعت 
شدة العاصفة «إيان» في جنوب شرق 
الواليات املتحدة السبت مع توقعات 
بتبددها بعد أن سببت فيضانات في 
كاروالينا اجلنوبية ودمرت مساحات 
شاســعة من فلوريــدا، حيث أودت 
بحيــاة أكثر من عشــرين شــخصا. 
وأكدت سلطات والية فلوريدا مساء 
اجلمعة مصرع ٢٣ شــخصا أغلبهم 

غرقا ومعظمهم من كبار السن.
وحتدثت بعض وســائل اإلعالم 
األميركية عن خســائر بشرية أكبر، 
ومنها قناة «سي إن إن» التي أعلنت 
مصرع ٤٥ شــخصا. وبعــد تدميره 
مناطق عدة في فلوريدا، توجه «إيان» 
إلى كاروالينا اجلنوبية، حيث وصل 
إلى اليابســة بعد ظهر اجلمعة قرب 
جورج تاون كإعصار من الفئة األولى 
مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى ١٤٠
كلم في الساعة، وفق املركز الوطني 

لألعاصير في ميامي.
ثم تراجع ليتحول إلى عاصفة ما 
بعد مدارية، وأشــار مركز األعاصير 
إلى أن الرياح كانت تهب صباح أمس 

السبت بسرعة ٥٠ كلم فقط في الساعة 
عندما عبرت كاروالينا الشمالية.

ومع وجود مخاطر هطول األمطار 
وحدوث فيضانات «معتدلة» في وسط 
منطقة خليج أباالتشي وشمال شرق 
الواليات املتحدة، «توقع املركز تبدد 
«إيان» فوق جنوب وسط فيرجينيا».

من جهته، حض الرئيس جو بايدن 
السكان على االستجابة لنداءات احلذر 
من السلطات احمللية، وأوصت سلطات 
الســكان  والية كاروالينا اجلنوبية 
خصوصا بعدم القيادة في الطرق التي 
غمرتها املياه. انقطع التيار الكهربائي 
عن نحو ٥٧٥ ألف منزل وشركة مساء 
اجلمعة في واليات كاروالينا اجلنوبية 
والشــمالية وفرجينيا، ووفق موقع 
«باور آوترج» املتخصص. وإضافة 
إلى اخلسائر البشرية الفادحة، تكبدت 
فلوريدا أضرارا مادية «تاريخية» مع 
ارتفاع منســوب املياه إلى مستوى 
غير مســبوق، بحسب حاكمها رون 
ديســانتيس. وقال جو بايدن خالل 
كلمة «ستستغرق إعادة اإلعمار شهورا 

وسنوات».

قراصنة يسرقون بيانات 
عن صحة الرئيس املكسيكي

مكســيكو - «أ.ف.پ»: أقر الرئيس املكســيكي أندريس 
مانويــل لوبيز أوبرادور اجلمعة بــأن قراصنة معلوماتية 
استولوا على ملفات من اجليش حتوي معلومات سرية، يتعلق 
بعضها بوضعه الصحي. 
أوبــرادور  وقــال لوبيــز 
خالل مؤمتــره الصحافي 
اليومــي: «هــذا صحيــح، 
حصــل هجــوم إلكتروني 
مــن خــالل هــذه اآلليات 
احلديثــة، يســتخرجون 
امللفات». وأضاف: «على حد 
علمي، قامت هذه املجموعة 
سابقا باألمر نفسه في بلدان 
أخرى، لذا أظن أن العملية 
أديرت من اخلارج». وكان 
الصحافي كارلوس لوريت 
دي مــوال قال اخلميس إن 
مجموعــة قراصنة املعلوماتيــة «غواكامايا» حصلت على 
معلومات سرية من اجليش للفترة بني ٢٠١٦ و٢٠١٩. من بني 
البيانات املســروقة تقارير غير منشورة سابقا عن صحة 
الرئيس تكشف عن أن لوبيز أوبرادور البالغ ٦٨ عاما نقل 
في الثاني من يناير من مزرعته في بالينكي بوالية تشاباس 
(جنوب)، لتلقي العالج في مستشفى عسكري في العاصمة 

مكسيكو بسبب مشكلة في القلب.

أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

سباقات الثيران تعود لڤيتنام

آن جيانغ (ڤيتنــام) - أ.ف.پ: فاز ثورا نغوين فان 
ليــت اللذان يتغذيان على البيض وشــراب جوز الهند، 
بسباق ثيران «باي نوي» السنوي، وسط هتافات آالف 
املتفرجني املوجودين في حقل موحل من دلتا نهر ميكونغ 

في ڤيتنام.
وميثل هذا الســباق الســنوي أحد طقوس مجموعة 
اخلمير التي تشــكل أقلية وتضم أفردا يعيشون بشكل 

رئيسي في جنوب البالد قرب كمبوديا.
وخلــف مظهرهمــا اللطيف الذي يظهرهمــا وكأنهما 
حيوانان يستخدمان حلرث حقول األرز في جنوب ڤيتنام، 
يخفي ثورا ليــت اللذان يتمتعان بعيــون كبيرة داكنة 

وقوائم طويلة وقرون ملتوية، قوتهما.
ويفخر ليت قائال لوكالة فرانس برس في حديث قبيل 
الســباق بـ «فوز ثوريــه ثالث مرات من أصل البطوالت 

األربع التي شاركا فيها».
واشترى ليت ثوريه ســنة ٢٠١٣ بـ ٧٠٠ دوالر، وهو 
ســعر باهظ إذ يوازي رواتب سنة كاملة، وكان مصمما 

على حتويلهما إلى متسابقني محترفني.
ويفوز الرابح هذه السنة بدراجة نارية ومبلغ نقدي 

قدره ٨٩٠ دوالرا تكفي إلطعام حيوانيه لعام كامل.

جانب من سباقات الثيران

معدالت انتحار الشباب تعاود 
االرتفاع بالواليات املتحدة

واشنطن ـ أ.ف.پ: ارتفع معدل االنتحار في الواليات 
املتحدة في العام ٢٠٢١، خصوصا لدى الشــبان، بحسب 
بيانات أصدرتها السلطات الصحية اجلمعة، وهي زيادة 

تنهي اجتاها تراجعيا سجل في السنتني األخيرتني.
فقــد ازداد عدد حاالت االنتحار مــن نحو ٤٦ ألفا في 
عام ٢٠٢٠ إلى ٤٧٦٥٠ عام ٢٠٢١، وفق أرقام أولية صادرة 
عن املركز الوطني األميركي لإلحصاءات الصحية. وبذلك 
ارتفع معدل االنتحار لكل ١٠٠ ألف شخص من ١٣٫٥ عام 
٢٠٢٠ إلى ١٤ في العام املاضي (+٤٪). وسجلت الزيادة 
األكبر في صفوف الشبان بني ١٥ و٢٤ عاما (بازدياد ٨٪).

«الداخلية»: ٢٤٠ بدلة 
ملدربي الكالب البوليسية

علي إبراهيم 

 تبحث وزارة الداخلية عن مورد لـ «بدل مدربي الكالب 
البوليسية» في إدارة األثر باإلدارة املركزية للعمليات في 
الوزارة. وفي هذا الصدد، تطرح الوزارة اليوم ممارسة 
تختــص بتوريــد ٢٤٠ بدلة مــدرب كالب بوليســية، إذ 
ســتتضمن املمارســة ١٠ بنود لكل بند علــى حدة كفالة 

أولية تبدأ قيمتها من ٦٠ حتى ١٠٠٠ دينار.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


