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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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وزير الصحة: استحداث مركز 
إلدارة األزمات

إيلون ماسك إلنتاج روبوت 
شبيه بالبشر

خوش قرارإلى أين ستوصلنا التكنولوجيا؟!

٤:٢٣الفجر
٥:٤٢الشروق

١١:٣٧الظهر
٣:٠٠العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٤٩العشاء

أعلى مد: ٠٣:٠٨ ص ـ ٠٦:٤٢ م
أدنى جزر: ١١:٣١ ظ ـ ١١:٠٠م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٢

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

البقاء هللا

أمنه أحمد محمد عالونه: (زوجة حسن علي صالح) ٨٥ عاما - العزاء 
في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٤٠٩٩٩ - ٦٦٠١١٨٥٦ - شيعت.

٥٣ عاما - الرجال: حسينية سيد محمد - سلوى  بدر حسني ربيع:
(اليوم االثنني) - ت: ٦٦٦٧٧٨٩٩ - ٥١٢٣٥١٣٩ - شيع.

عائشة مطلق الدويلة: (أرملة سعيد عوض اخلرينج) ٨٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: - ٩٩٧٦٦٦٠٨ - النساء: 

الفروانية - ق٢ - ش٨١ - م٧ - شيعت.
١٩ عاما - صباح الناصر - ق٥ - ش٣٧ حمد مشعل فهد اجلدعي:

- م٣٧ - ت: ٥٠٨٨٨٠٨٨ - ٩٩٧٤٤٩٤٤ - شيع.
مكية عمران املطير: (أرملة مفرح علي الفريح) ٧٣ عاما - الرجال: 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٠٠٠٧١١٨ - النساء: الفردوس - 

ق٦ - ش١ - ج١٠ - م٢٤ - ت: ٩٩٥٥٦٦٧٧ - شيعت.

«أطول رئيس أميركي عمرًا»
الرئيس  ٭ جيمــي كارتــر، 
األميركـي، يحتفل بعيد ميالده 
أكبر رئيس  الـ ٩٨، ليصبــح 
أميركي عمرا، بعد وفاة الرئيس 
األميركي األسبق جورج بوش 

األب عن ٩٤ عاما.

«األميرة ديانا أرادت العيش بأميركا»
٭ لــي سانســوم، احلارس 
الشخصي لألميرة ديانا يؤكد 
أرادت مغــادرة بريطانيا  أنها 
للعيش بالواليات املتحدة، وأنها 
البريطانية  له: الصحافة  قالت 
تكرهني، لكن األميركية حتبني.

«ال أعلم إن كان اجلمهور يريد رؤيتي مجددا»
٭ بري الرسون، املمثلة األميركية، 
ردا على ســؤال عن استمرارها 
في لعب دور كابنت مارفيل، بعد 
تعرضها حلمالت تشــويه عبر 
اإلنترنت، حيث مت وصفها بأنها 

غضوبة وقليلة االبتسام.

«صناعة فيلم جيد تشبه املعجزة»
املمثل  ٭ تــوم هانكــس، 
األميركي، يكتب رواية خيالية 
عــن صناعة األفالم، تصدر 
مايو ٢٠٢٣، بعنوان: صناعة 

فيلم عظيم جديد.

«أداؤه يتحسن»
٭ تايغر وودز، بطل العالم 
في الغولف، يؤكد أنه يدرب 
ابنه الصغير تشارلي، ليصبح 
بطال مستقبليا في رياضة 

الغولف.

ابعد من الكلمات «تويتر» ترسل أول تغريدة 
معدلة بزر «حترير» اجلديد

دراسة كندية: جراحات إنقاص 
الوزن قد تزيد خطر الصرع

«واتساب» يتيح خاصية احملادثات 
اجلماعية باستخدام الروابط

«أورلني» يتحول إعصارًا من الفئة 
الثالثة قبالة املكسيك

نيويورك - د.ب.أ: بعد سنوات من االنتظار واجلدل 
أرسلت منصة التواصل االجتماعي تويتر أول تغريدة مت 
تعديلها بعد بثها باستخدام زر «حترير» اجلديد والتي 
أرسلها حســاب رسمي للمنصة. وتعتبر هذه التغريدة 
منوذجا ملا سيكون متاحا للمستخدمني بعد قرار شركة 
توتير الســماح للمســتخدمني بتعديــل تغريداتهم بعد 
نشرها. ستكون هذه اخلاصية متاحة في البداية ألصحاب 
االشتراكات املدفوعة األجر تويتر بلو، قبل تعميمها في 
وقت الحق. وأشار موقع سي نت دوت كوم املتخصص 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه التغريدة األولى 
احملررة مت إرســالها من حساب على «تويتر بلو» لكنها 

تعطي فكرة كافية عن اخلاصية اجلديدة.

أونتاريــو - «أ.ش.أ»: حــذرت دراســة كنديــة من أن 
جراحــات إنقــاص الوزن قــد تؤدي إلى زيــادة في خطر 

اإلصابة بالصرع.
وأشار باحثون كنديون في كلية الطب بجامعة أونتاريو 
- في الدراســة، التي تضمنــت جمع بيانات ما يقرب من 
١٧ ألف شخص خضعوا جلراحة لعالج البدانة على مدى 
٦ ســنوات ومقارنتها ببيانــات أكثر من ٦٢٢ ألف مريض 
سمنة لم يخضعوا لهذه النوعية من اجلراحات - إلى أن 
األشــخاص الذين خضعوا جلراحة بدانــة وجدت بينهم 
مخاطر متزايدة بنســبة ٤٥٪ لإلصابــة بالصرع، مقارنة 

بالبدناء الذين لم يخضعوا للجراحة.
وأوضحت الدراسة أن املرضى الذين أصيبوا بجلطات 
دماغية عقب اخلضــوع جلراحة إنقاص وزن كانوا أكثر 
عرضة لإلصابة بنوبات صرع بنحو ١٤ مرة مقابل أولئك 
الذين لم يصابوا بسكتات دماغية، الفتة إلى أن خطر اإلصابة 
بالصرع تساوى في جراحتي تكميم املعدة وحتويل املسار.

وقالــت مديرة قســم جراحات البدانة في مستشــفى 
(لوجن أيالند هيل) مبدينة نيويورك األميركية د. جيسيكا 
فوليــك «إن نتائج هذه الدراســة مثيرة لالهتمام، وهناك 
حاجة لدراســات مســتقبلية للتحقق من صحة النتائج 

واستكشاف اآلليات احملتملة وراء ذلك».

نيويــورك - د.ب.أ: لم يكن إجراء احملادثات اجلماعية 
عبر تطبيقات التراســل الرقمية ســهال حتــى قدم تطبيق 
زووم ملؤمتــرات الفيديو إمكانية تبادل رابط لكي تســهل 

إجراء احملادثات اجلماعية على طريقة املؤمترات.
واآلن يريد تطبيق التواصل االجتماعي واتسآب تسهيل 
احملادثــات اجلماعيــة ملســتخدميه دون احلاجة إلى جمع 
الكثير من أرقام الهواتف وال إنشاء غرفة محادثة جماعية 
على التطبيق. وقال مارك تسوكربيرغ رئيس مجموعة ميتا 
بالتفورمس املالكة لتطبيق واتسآب «أطلقنا روابط احملادثات 
على واتساب ابتداء من األسبوع اجلاري، وبالتالي ميكنكم 
االشتراك في رابط لبدء محادثة جماعية بخطوة واحدة».

مكسيكو سيتي - (د.ب.أ): قال املركز الوطني لألعاصير 
في الواليات املتحدة أمس األحد، إن قوة اإلعصار «أورلني» 
قبالة ســاحل املكســيك على احمليط الهادئ زادت ليصبح 
إعصارا كبيرا تبلغ السرعة القصوى للرياح املصاحبة له ١١٥

ميال/ساعة (١٨٥ كيلومترا/ساعة). وذكرت وكالة «بلومبرغ» 
لألنباء أن املركز أشار، عبر موقعه الرسمي، إلى أن سرعة 
الرياح حولت «أورلني» إلى إعصار من الفئة الثالثة بحسب 
مقياس «سفير سمبسون» لألعاصير. وأضاف أن اإلعصار 
يقع على بعد نحو ١٤٥ ميال من اجلنوب من كابو كورينتس 
في املكسيك، ويتحرك باجتاه الشمال بسرعة ٥ أميال/ساعة.

التغريدة احملررة األولى على «تويتر»

الرابط سيبدأ احملادثة اجلماعية بخطوة واحدة

تقرير: إدمان املواد األفيونية
 كلف أميركا ١٫٥ تريليون دوالر في ٢٠٢٠

«ميتروبوليتان» يفتتح معرضًا ملصمم األزياء الجرفيلد

باريس - أ.ف.پ: لم تكن صاحبة مزهرية 
صينيــة تتوقع أن تبــاع قطعتها مبا يزيد 
على ٩ ماليني يورو في مزاد علني أقيم في 
فرنســا، إذ كان سعرها خمن مبدئيا بألفني 
كحــّد أقصى، علــى ما أفادت الســبت الدار 

املنظمة للمزاد.
وكانــت هذه املزهريــة معروضة للبيع 
ضمــن مجموعة من قطع األثــاث والتحف 
الفنية املختلفة في مزاد أقامته دار «أوزنا» 

في فونتينبلو بالقرب من باريس.
وأوضح مدير قســم القطــع الفنية في 
«أوزنا» سيدريك البورد لوكالة فرانس برس 
أن صاحبــة املزهرية التــي تعيش في أحد 
أقاليم ما وراء البحار الفرنسية «ورثتها عن 
والدتها التي ورثتها بنفسها عن والدتها التي 
كانت جامعة حتف فنية باريسية كبيرة في 

القرن العشرين».
وكانت القطعة جزءا من املمتلكات التي 

تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها 
في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.

وقال املسؤول عن املزاد جان بيار أوزنا 
إن االبنــة «كانت بعيدة، حتــى انها لم تر 
املزهرية، وقد نقلتها إلى باريس. إنها قصة 

مجنونة».
وهذه املزهرية الزرقاء والبيضاء 

من نوع تيانكيوبينغ مصنوعة 
من البورسلني واملينا الزجاجي، 
ومزينة برسوم تنانني وغيوم، 
ويبلغ طولها ٥٤ ســنتيمترا 

وقطرها ٤٠ سنتيمترا.
وقــدر اخلبراء ســعرها 
األولي مبــا بني ١٥٠٠ و٢٠٠٠

يــورو، لكن الشــاري حصل 
عليها لقــاء ٧٫٧ ماليني يورو، 

أي بسعر ٩٫١٢١ ماليني يورو شامال 
النفقات والرسوم.

لندن - (شينخوا): ذكر 
تقرير للكونغرس األميركي 
نشــر مؤخرا أن اخلســائر 
االقتصاديــة الناجمــة عن 
أزمة إدمان املواد األفيونية 
الزائدة  وتعاطي اجلرعات 
في الواليات املتحدة بلغت 
ما يقرب مــن ١٫٥ تريليون 
دوالر أميركي في عام ٢٠٢٠
وحده ومن املرجح أن تزداد.

فقــد ارتفعــت الوفيات 
املرتبطة باملواد األفيونية 
خالل جائحــة كوفيد-١٩، 
مبا فــي ذلك مســكن األلم 
االصطناعي القوي الفنتانيل، 
مــا أدى إلــى تفاقــم أزمــة 
مأساوية ومكلفة بالفعل على 
مستوى البالد شكلت ٧٥٪ 

(د.ب.أ):   - نيويــورك 
يعتزم متحف ميتروبوليتان 
للفنون في نيويورك االحتفاء 
بحيــاة مصمم األزيــاء كارل 
الجرفيلد، الذي توفي في عام 
٢٠١٩، بإقامــة معرض يضم 

نحو ١٥٠ من أعماله.
ومن املقرر أن يتم افتتاح 
معرض «كارل الجرفيلد: خط 
اجلمال» في املتحف الشهير في 
فصل الربيع املقبل وسيقدم 
«منهجية عمل فريدة» للمصمم 

األملاني املولد.
وقال املتحف في بيان إن 
«خطوط الجرفيلد االنسيابية 
وحــدت تصميماتــه لباملان 
وباتو وكلوي وفندي وشانيل 
وعالمتــه «كارل الجرفيلد» 
لتخلق مجموعة متنوعة من 
األعمــال التي ال مثيل لها في 

تاريخ املوضة».
وســيبدأ املعرض في أول 
مايو باحلفل السنوي جلمع 
املال «ميت جاال» الذي يطلق 
عليه على نطاق واســع اسم 
«حفــل العام». وتنظم مجلة 
«فوج» للموضة احلفل وتذهب 
عائداته إلى معهد األزياء التابع 
ملتحف ميتروبوليتان للفنون.

إلى ذلك، تواصلت عروض 
أزياء أسبوع باريس للموضة 
في العاصمة الفرنسية بتقدمي 
أحدث خطوط املوضة ملوسم 

ربيع/ صيف ٢٠٢٣.

ملكافحة األمراض والوقاية 
منها.

«إنها (الوفيات) تعادل 
ما ينجم عن سقوط طائرة 
واحــدة من طــراز ٧٣٧ كل 
يوم دون ناجــني. إنه عدد 

من الوفيات محير للعقول 
حقا»، هكذا ذكر التقرير نقال 
عــن النائب ديڤيــد ترون، 
عضو اللجنــة االقتصادية 
املشتركة بالكونغرس التي 

أعدت هذا التقرير.
وأوضحــت اللجنــة في 
التقريــر أنــه بعــد اتبــاع 
طريقة يســتخدمها علماء 
املراكــز األميركية ملكافحة 
األمــراض والوقايــة منها 
الالزمة  التعديالت  وإجراء 
مراعاة للتضخــم، وجدت 
أن األزمة كلفــت االقتصاد 
األميركــي ١٫٤٧ تريليــون 
دوالر في عام ٢٠٢٠، بزيادة 
قدرها ٤٨٧ مليار دوالر عن 

عام ٢٠١٩.

(أ.ف.پ) عارضة ازياء خالل أسبوع باريس للموضة 

من حاالت الوفاة باجلرعات 
الزائدة من املخدرات في عام 
٢٠٢١ والبالــغ عددهــا ١٠٧
آالف حالة، حســبما أفادت 
«رويترز» نقال عن بيانات 
صادرة عن املراكز األميركية 

«األمازون» البرازيلية 
تشهد أسوأ حرائق 

منذ ١٢ عامًا
ريــو دي جانيرو - (د.ب.أ): قــال املعهد الوطني ألبحاث 
الفضــاء في البرازيل (أي.إن.بي.إي)، إن منطقة األمازون في 

البرازيل تشهد اآلن أسوأ حرائق منذ ١٢ عاما.
وبحسب املعهد البرازيلي، مت تسجيل ٤١ ألفا و٢٨٢ حريقا 
في املنطقة خالل شــهر سبتمبر املنصرم. وآخر مرة مت فيها 
تســجيل عدد أكبر من احلرائق خالل شــهر كان في سبتمبر 

عام ٢٠١٢.
وميتد موســم حرائق الغابات في البرازيل من يونيو إلى 
أكتوبر. وفي أغلب احلاالت، يتم قطع األشجار، ومن ثم يتم 
إشــعال النــار في املناطــق التي مت تطهيرها إلنشــاء مراعي 

وأراضي زراعية جديدة لزراعة محصول فول الصويا.

نت بـ ٢٠٠٠! ٩ ماليني يورو ثمنًا ملزهرية صينية ُثمِّ


