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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التجارة» تغلق محًال بسبب 
الغش في مساحيق التجميل.

أوروبا تشد احلزام.. مع اقتراب 
الشتاء ونقص الغاز.

حيلكم فيهم.العالم بأكمله متوعك!
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العظمى:  ٣٨
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٥٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط  جاسم محمد حسني احلي:
- ت: ٩٩٦٧٥٢٧٥ - ٦٦١٣١٣٤٤ - شيع.

٦٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط  بدر سيد محمد الطبطبائي:
- ت: ٩٧٨٠٧٩٥٨ - ٩٩٦١١١٨٧ - شيع.

٨٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  رده مفضي محمــد:
٩٩٩٩٤٤٠٨ - شيعت.

جوزه عامر خالد املطيري: (أرملة عبداهللا هالل ساري املطيري) 
٨٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠١٤٨٥٨ - ٥٥٨٥٨٦٨٦

- شيعت.
٧٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط  حسن علي عمران األستاد:

- ت: ٩٧٥٥٥٧٦٦ - ٩٦٦٩٧٠٥٦ - شيع.

«سأفعلها مجددًا»
٭ جو بايدن الرئيس األميركي، 
يؤكد عزمه الترشــح خلوض 
االنتخابات الرئاسية في الواليات 
املتحدة املنتظرة إقامتها في  العام 

.٢٠٢٤

«خطة سالم أوكرانيا»
٭ إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يطرح استفتاء عبر 
تويتر على خطة سالم حلرب 
أوكرانيا باستفتاء املناطق التي 
ضمتها روسيا بإشراف األمم 
املتحدة، لقبول أو رفض الضم، 
وزيلينسكي والبرملان األوكراني 
يــردون بالرفض، مع ٦٣٪ من 

متابعيه.

«سنحاسب مسربي هذه الصور اخلاصة»
٭ جينا، مغنية فريق بالك بينك، 
تبلغ شرطة كوريا اجلنوبية عن 
تســريب صور خاصة بها من 
حفل عشــاء مع فريق بي تي 
اس، وتطالــب معجبيها مبنع 

نشر الصور.

«برت النكستر كان يتنمر على كيرك 
دوجالس»

٭ «ديلي ميل» تنشــر تقريرا 
يؤكد تنمر املمثل برت النكستر 
على زميله كيــرك دوجالس، 
لكونه أقصر منه، فكان يحرجه 
بأنه يرتدي  بأن يخبر زمالءه 
أحذية مرتفعة الكعب كي يخفي 
قصره، لدرجــة دفعت كيرك 
دوجالس إلى البكاء ذات مرة.

أبعد من الكلمات

٣ سبعينيني يحصدون «نوبل الفيزياء» بخاصية «التشابك الكمي» املذهلة

ستوكهولم - أ.ف.پ: منحت جائزة نوبل 
للفيزيــاء امس مناصفة إلى الفرنســي آالن 
أسبيه واألميركي جون كالوسر والنمساوي 
أنتون زيلينغر تقديرا الكتشافهم آليات ثورية 

في مجال علم املعلومات الكمية.
الباحثــني  وأعلنــت جلنــة نوبــل أن 
السبعينيني الثالثة كوفئوا من أجل أعمالهم 
الرائدة على صعيد «التشابك الكمي»، وهي 
ظاهرة يكون فيها جزيئان كميان مترابطني 
بصــورة كاملة، أيا كانت املســافة الفاصلة 

بينهما.

وقــد مهد الكشــف عــن هــذه اخلاصية 
املذهلة الطريق لتقنيات جديدة في احلوسبة 
الكمومية واالتصاالت فائقة األمان، أو حتى 
أجهزة االستشعار الكمومية فائقة احلساسية 
التي تســمح بقياســات دقيقة للغاية، مثل 

اجلاذبية في الفضاء اجلوي.
وأضافــت اللجنــة «أجرى آالن أســبيه 
وجون كالوســر وأنتــون زيلينغر جتارب 
رائدة باســتخدام حاالت كمومية متشابكة، 
حيث يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى 

عند فصلهما».

وقــد تكهنت نظرية الكم بهــذه امليكانيكا 
احمليرة. ومع ذلك حتى ألبرت أينشتاين لم يكن 
يؤمن بهذه النظرية: فقد كان بإمكان جسيمني 
ملتصقني في البداية (مثل التوائم) أن يحتفظا 
بعالمة ماضيهما املشــترك ويتصرفا بشــكل 
مشابه، حتى مع وجود مسافة فاصلة بينهما.
وينتمي آالن أســبيه البالغ ٧٥ عاما إلى 
جامعة باريس ســاكليه الفرنســية ومعهد 
البوليتكنيك، بينما يبلغ جون كالوسر املقيم 
في كاليفورنيا ٧٩ عاما وأنتون زيلينغر من 

جامعة ڤيينا يبلغ ٧٧ عاما.

وأوضح زيلينغر في اتصال أجرته معه 
جلنة نوبل خالل مؤمتر اإلعالن عن الفائزين 
في ستوكهولم، أنه رغم اعتماد اسم «االنتقال 
اآلني الكمي» املســتخدم في آلية التشــابك، 
«األمر ال يشــبه ما يحصل في ستار تريك» 
مع عمليات انتقال آني ألجسام أو أشخاص.

في املقابل، مع التشــابك الكمي، «ميكننا 
نقل كل املعلومة التي يحملها جســم ما إلى 
مكان آخر ميكن فيه إعادة تشكيله. ومع هذه 
اخلاصية املذهلة ميكن نقل املعلومة من دون 

حتى معرفة ماهيتها».

االكتشافات الرائدة للفرنسي واألميركي والنمساوي مهدت الطريق التصاالت فائقة األمان

الفائزون الثالثة بجائزة نوبل للفيزياء

رغم فضيحة «األوسكار».. ويل 
سميث بطل فيلم لـ «آبل» قريبًا

لــوس اجنيليــس - أ.ف.پ: بعــد أقل مــن عام على 
الفضيحة التي تســبب بها في حفلة األوســكار، أعلنت 
«آبــل» أمس االثنني عزمها طرح فيلــم جديد من بطولة 

النجم الهوليوودي ويل سميث.
وكان املراقبــون املتخصصون في شــؤون هوليوود 
يعولون على تأجيل طرح هذا العمل الروائي الطويل الذي 
يحمل عنوان «إمانسيبيشن» وتدور قصته حول تاريخ 
العبودية، بســبب الصورة السلبية التي تلتصق بويل 
سميث منذ صفعه في مارس الفائت مقدم حفلة األوسكار 
الفكاهي كريس روك، في خطوة دفعت بأكادميية األوسكار 

إلى منعه من املشاركة في هذه احلفلة لعشر سنوات.
ورغم اجلدل، تطلق «آبل» في الصاالت الســينمائية 
األميركيــة هذا الفيلــم اعتبارا من الثاني من ديســمبر، 
قبل أسبوع من طرحه على منصتها للبث التدفقي «آبل 

تي في بالس».
ويتيح هذا اجلدول الزمني للمجموعة طرح الفيلم في 
مسابقة األوسكار املقبل، بعد أن أصبحت «آبل تي في بالس» 
أول منصة للبث التدفقي تفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم 

في النسخة السابقة من احلدث، بفضل فيلمها «كودا».

قصة «إمانسيبيشن» تدور حول تاريخ العبودية

تشكيلة «جيفنشي» تبرز مالبس الشارع في «باريس»
باريسـ  أ.ف.پ: ركز مصمم «جيفنشي» 
األميركي ماثيو وليامز في تشكيلته لربيع 
وصيف ٢٠٢٣ التي عرضت األحد في باريس 
حتــت املطر، على مستلزمـــــات األنوثة 
التي جتسدت في األحذية العالية الكعوب 

والفساتني الضيقــــة وذات الثنيـــات.
وســارت العارضتان الشقيقتان بيال 
وجيجــي حديد على منصــة الفلني التي 
أقيمــت فــي الهــواء الطلق فــي «حديقة 
النباتات» (Jardin des Plantes) مبالبس 
من الدينيم، فارتدت األولى صدرية وتنورة 
طويلة، فيما ارتدت الثانية سترة وتنورة 

طويلة أيضا.
وعّبر وليامز من خالل ذلك عن ميله إلى 
مالبس الشارع، هو الذي أدخل إلى تصاميم 
دار األزياء الفرنســية الفاخرة مســامير 
وسالسل وقباقيب تســمى «مارشمالو» 
من املطاط األسود، مصنوعة باستخدام 
أحدث التقنيات املخصصة عادة لألحذية 

الرجالية ذات األداء العالي.
وفي أســلوب مختلف متاما، انتعلت 
بيال حديد أحذية جوارب ذات أربطة، فيما 

ظهرت جيجي بكعب عال حلذاء مدبب.
وأرفقت ســراويل البرمودا القصيرة 
وبنطلونات الكارغو مع بلوزات رومانسية 
ذات كشكشــة شــفافة أو مــع ســترات 

منسوجة.
ولكن لوحظ أن الفساتني كانت جنمة 
هـــذه التشكيلة، وهي فضية أو مطــرزة 
بالآللئ وملتصقة باجلسم، ومنها ما هو 

قصيـــر أو طويـــل.
كما شــاركت جيجي حديد في عرض 
تصميمات للمصممة ستيال ماكارتني خالل 
عروض مالبس النساء ملوسم ربيع/ صيف 

جيجي حديد عارضة أحد تصميمات ستيال ماكارتني  (رويترز)٢٠٢٣ في أسبوع باريس للموضة.

١٠٠ بقرة «نكور» مهرًا من قائد عسكري أوغندي لرئيسة وزراء إيطاليا املقبلة!
تلقت رئيسة وزراء إيطاليا املقبلة جورجيا ميلوني 
عرضا طريفا ومغريا، للزواج من قائد عسكري أوغندي، 
حيث عرض عليها ١٠٠ بقرة من أفضل األنواع املعروفة 

في بالده من فصيلة «نكور» مهراً للزواج منها. 
وقدم قائــد القــوات البرية األوغنديــة موهوزي 
كايينرجابا، وهو جنل الرئيس احلالي يوري موسيفيني 
واملرشــح األبرز خلالفته، عرض الــزواج الذي قد ال 
يعدو املزاح من خالل عدة تغريدات على «تويتر». 

وبــدأ كايينرجابا تغريداته بالتســاؤل «كم بقرة 
تعطيها لرئيسة وزراء إيطالية القادمة؟» ليجيب هو 
عن السؤال بالقول «سأعطيها ١٠٠ بقرة من نوع (نكور) 
على الفور! لكونها شجاعة وصادقة!» قبل أن يتابع 
في تغريدة أخرى «لقد عينت صديقي العزيز السفير 
اإليطالي لدى أوغندا ماسي ماتسانتي وسيطًا للزواج 
katerarume. ال أعرف ماذا يطلق عليه في اإلجنليزية. 

سوف يتفاوض في مهر العروس». 
ثم هدد كايينرجابا في تغريدة الحقة بغزو إيطاليا 
من أجل محو اإلهانة التي ستلحق به إذا ما مت رفض 
عرضــه، لكنه ســارع إلــى حذفها لتجنــب أي صدام 
ديبلوماسي، وفق حساب قناة اجلزيرة على «تويتر»، 
وأبقى عرض الزواج في انتظار رد جورجيا ميلوني. 
وقد انتشــرت تغريدات اجلنــرال األوغندي على 
نطاق واسع في إيطاليا، وقوبلت بسخرية وترحاب 
من قبل املعارضني لليمني اإليطالي الذي متثله ميلوني. 
فمن املغردين من قال إنها مستعدة متسائال عن موعد 
التبادل، ومنهم من ســأله عما إذا كان ال يزال مقتنعا 
بإجراء املفاوضات، فيمــا قوبل العرض بتجاهل تام 

من الزعيمة اليمينية.

قدم لها العرض على «تويتر».. وهّدد بغزو بالدها في حال الرفض!

جورجيا ميلونيموهوزي كايينرجابا

بعد ١٢٠ عامًا باخلدمة.. 
تذاكر مترو باريس «تتقاعد»

باريسـ  أ.ف.پ: وصلت تذكرة مترو باريس التاريخية 
الشهيرة إلى محطتها األخيرة، إذ إن البطاقة املصنوعة 
مــن الورق املقوى أحيلت إلــى التقاعد بعد ١٢٠ عاما في 
اخلدمة أصبحت خاللها رمزا للعاصمة الفرنسية ورفيقة 
لسكانها في يومياتهم، وهو ما يثير حزنًا كثيراً منهم.

وأبعد من وظيفتها األساسية كتذكرة للتنقل، استخدمت 
بطاقات املترو لغايات شتى، منها استعمالها عالمات كتب 

أو لتدوين املالحظات، أو حتى للف السجائر.
ويوضح هاوي جمع هذه التذاكر غريغوار تونا، مؤلف 
كتــاب بعنوان «قصة تذكرة املترو الباريســي»، لوكالة 
«فرانس برس»، أن بطاقة املترو «جزء من يومياتنا، هي 
حتاكي كل شخص منا»، الفتا إلى أن «جانبا من حياتنا 
يختفــي» مــع زوالها. ويضيف «تذكــرة املترو جزء من 

مكونات املشهد الباريسي».
وكانت «مواصالت إيل دو فرانس»، وهي هيئة عامة 
تدير قطاع النقل في باريس وضواحيها، تسعى في بادئ 
األمر إلى إلغاء احلزم املكونة من عشر تذاكر مترو بحلول 
منتصف ٢٠٢٠، ثم إلغاء التذكرة املوحدة للنقل سنة ٢٠٢١، 
واالســتعاضة عنها ببدائل رقمية. لكنهــا اضطرت إلى 
تأجيل هذه املهل حتى ٢٠٢٢ بسبب جائحة «كوفيد-١٩»، 
قبل إرجائها مجددا بســبب نقص الشرائح اإللكترونية 
جراء الغزو الروسي ألوكرانيا. ويقول املدير العام لهيئة 
«مواصالت إيل دو فرانس» لوران بروب «كنا مستعجلني، 

لكن أزمة الشرائح أخرتنا قليال».


