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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

شهد احلوال وسارة احلوال 
وهاجر عبدامللك يحققن 

امليدالية البرونزية في بطولة 
كأس العالم للرماية.

الروبوت «تشات جي بي تي» 
مت تطويره إلنتاج نصوص 

وإجراء محادثات بشكل يشبه 
طريقة البشر.

ما مصير من اخترعه؟!
قواكم اهللا.. كفو.

«قلة من األثرياء يسيطرون على العالم»
بــول كروغمــان، االقتصادي 
األميركي، حائز جائــزة نوبل في 
االقتصاد، يقول إن قلة من الشباب 
األثرياء أصبحوا يســيطرون على 

العالم، مثل إيلون ماسك.

«القلب ينبض بحب مولودي األول»
پاريس هيلتون، سيدة األعمال 
أول مولود  األميركية، تعلن والدة 
لها، من زوجها كارتر ريوم، رجل 

األعمال األميركي.

«أبكي بجمال»
جيسيكا ألبا، املمثلة األميركية، 
تفصح عن طلب املخرج األميركي، مت 
ستوري، الذي جعلها تفكر في ترك 
التمثيل، حيث طلب منها أن تبكي 
بجمال، في فيلم: اخلارقون األربعة، 
وقال لها: ميكننا إضافة الدموع في 
املونتاج، فقط حافظي على جمالك.

«لو لم أكن مغنية لوددت أن أكون مدرسة»
األميركية، تؤكد  املغنية  مادونا، 
أنها كانت حتلم مبمارسة مهنة التعليم 
لألطفال، ألنها املهنة املفضلة لديها، 
لو لم تتجه إلى مجال الغناء والفن.

«أفالمي تبرز قدرة املرأة على التالعب بالرجال»
مايــكل دوغــالس، املمثــل 
األميركي، يعرب عن حرص أفالمه 
على حتدى املجتمع الذكوري بإبراز 

دور املرأة.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨

الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٢:٠٦ ص ـ ٣:٤٥ م
أدنى جزر: ٩:٢٣ ص ـ ٩:٣٣ م

٥:١٨الفجر

٦:٤١الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠٠العصر

٥:٢١املغرب
٦:٤١العشاء

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

البقاء هللا

بدريه عبدالرضا علي القطان: (أرملة عبدالرحيم مراد املؤمن) 
٧٠ عاما - الرجال:  حســينية عاشور  - ت: ٦٦٥٤٠١٢٣

-٦٥٠٢٢٥١١ - النســاء: اجلابرية - ق١٢ - ش٨ - م٤ - 
ت: ٩٠٠٢٩٩٠٧ - شيعت.

عرمان مسلم عبار العجمي: ٨٥ عاما - ت: ٦٦٦٦٥٦١٧ - ٥٥٥٨٤٥٨٨
- شيع.

خلف مبارك خلف السالم: ٦٧ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 
٩٩٧٩٨١٧٤ - شيع.

حبابه جواد يلي أحمد: (زوجة محمد رضا سيد حسن الزلزلة) 
٧٣ عاما - الرجال: شرق - احلسينية اجلديدة - بجانب 
بنك برقان ( املبنى الرئيسي) - ت: ٥٠١٣٠٠٠١ - النساء: 
القادسية - ق٦ - ش٦٩ - م١٧٣ - ت: ٩٠٠٢٥٠٥١ - شيعت.

نعيمه أحمد حمد العمار: (أرملة سعد عبداهللا العبيد) ٨٩ عاما 
- الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٧٢٥١٠٧٠ - ٩٧٢٠٨٢٠٩
- النســاء: جابر األحمد - ق٥ - ش٥٣٤ - م٧٨٤ - ت: 

٦٦١١٥٥٦٠ - شيعت.

«إيفريثينغ إيفريوير» يتصدر سباق «األوسكار» بـ ١١ ترشيحًا
لوس اجنيليس - أ.ف.پ: 
الكوميــدي  الفيلــم  تصــدر 
«إيفريثينــغ إيفريوير اول آت 
وانــس» الســباق إلــى جوائز 
األوســكار التي تــوزع في ١٢

مارس املقبل في هوليوود، إذ 
حصل على ١١ ترشيحا من بينها 

جائزة أفضل فيلم.
وتقدم هذا العمل الذي يحكي 
قصة صاحب مغسلة منغمسة 
في أكوان متوازية على الفيلم 
األملانــي الطويــل «آل كوايــت 
أون ذي ويســترن فرونــت» 
(٩ ترشــيحات) والكوميديــا 
التراجيديــة اإليرلنديــة «ذي 
بانشــيز أوف إنيشيرين» (٩

ترشيحات).
وكما كان متوقعا، كافأ أعضاء 
األكادمييــة الذيــن يصوتــون 
الختيار الئحة األعمال املرشحة، 
أفالما حظيت برواج بينها «توب 
غــن: مافريــك» و«أڤاتــار: ذي 
واي أوف ووتر»، ملســاعدتها 
على إعادة رواد الســينما إلى 
الصاالت بعد اجلائحة. ورشح 
هــذان العمالن لنيل أوســكار 
أفضل فيلم، بينما غاب «بالك 
بانثــر: واكانــدا فوريفر» عن 
ترشيحات هذه الفئة. وحصل 
«إيفريثينــغ إيفريوير اول آت 
وانس» على أربعة ترشيحات 
في الفئات الفردية، بينها أفضل 
ممثلة مليشيل يو وأفضل ممثل 
في دور مســاعد لكي هو كوان 
الذي أدى عندما كان طفال أحد 
األدوار في فيلم «إنديانا جونز 
أنــد ذي تامبل أوف دوم» قبل 

نالت جائزتي أوسكار.
ولم يرد اسم أي امرأة سوداء 
في قائمة الترشيحات عن أفضل 
ممثلة رغم احلظوظ التي كانت 
تتمتع بها كل من فيوال ديفيس 
عن «ذي وومن كينغ» ودانييل 

ديدوايلر عن «تيل».

أما النجمات اللواتي برزت 
أســماؤهن فــي الالئحــة إلــى 
جانــب بالنشــيت ويــو، فهن 
أنــا دي أرماس عــن «بلوند»، 
وميشــيل ويليامــز عــن «ذي 
فيبلمانز» وأندريا ريســبورو 

عن «توليسلي».

أربعني عاما.
وأصبحــت يو ثانــي امرأة 
آسيوية حتظى بترشيح لنيل 
أوسكار في فئة أفضل ممثلة منذ 
انطالق حدث جوائز األوسكار 
قبل ٩٥ سنة. وتتنافس يو مع 
كيت بالنشــيت التي سبق أن 

كلب يقتل شابًا بالرصاص في أميركا!
واشنطن - أ.ف.پ: قتل 
كلــب بالرصــاص صيــادا 
أميركيــا كان جالســا فــي 
املقعد األمامي ملركبة بيك - 
اب، إثر دوســه على بندقية 
موضوعة في املقاعد اخللفية، 
في وســط الواليات املتحدة 
باأليام املاضية، على ما قالت 

الشرطة.
وكان احليــوان موجودا 
الســبت في مؤخرة املركبة، 
حيث كانــت توجد «معدات 
للصيــد وبندقيــة»، عندما 
«داس على الســالح ما أدى 
إلى تشغيله»، وفق ما أوضح 
مكتب قائد شــرطة مقاطعة 
ســومنر في والية كنساس 

مقعد السائق عندما أصيب 
بالرصاص. وقد «توفي على 
الفــور متأثــرا بإصابتــه». 
واليزال التحقيق متواصال، 

لكــن، بحســب املعلومــات 
األولية، فإن ما حصل مرتبط 
بـ «حادث صيد»، وفق ما أكد 

مكتب قائد الشرطة.
الســلطات  ولم تكشــف 
ما إذا كان الضحية صاحب 

الكلب.
وتنتشر األســلحة على 
نطاق واســع فــي الواليات 
فــي  املتحــدة، خصوصــا 
الواليــات الريفية. حتى إن 
عدد األســلحة املتداولة في 

البالد يفوق عدد السكان.
وتشهد البالد الكثير من 
احلوادث املأساوية، مبا ينتج 
أحيانا عن إطالق أطفال النار 

خالل اللهو باألسلحة.

احلادثة وقعت في مقاطعة سومنر في كنساس

الريفية.
وأشارت السلطات إلى أن 
الضحية، وهو رجل في سن 
الثالثني، كان جالسا بجانب 

القضاء الهندي: روث البقر يحمي من اإلشعاعات النووية
أحمد آباد ـ أ.ف.پ: حكمت 
محكمة في غرب الهند على رجل 
مســلم متهم بتهريب ماشــية 
بالســجن مدى احليــاة، قائلة 
في حكم يجدد تأكيد قدســية 
األبقار في البــالد، إن البيوت 
املصنوعة من روث البقر محمية 
حتى من تداعيات اإلشعاعات.

وحتظــى األبقــار باحترام 
كبير في معظــم أنحاء الهند، 
وقد اتخذت السلطات إجراءات 
صارمة ملكافحة ذبح املواشــي 
في السنوات األخيرة، مبساعدة 
اجلماعات القومية الهندوسية.

وكانت محكمة في غوجارات 
تفصل في قضيــة رجل متهم 
بتهريــب قطيع لقتلــه، وهي 
ممارسة غير قانونية مبوجب 

عليه بالسجن مدى احلياة بعد 
أن خلص إلى أن ذبح األبقار كان 

مصدر مشاكل كثيرة.
وقال بحســب نســخة من 
احلكــم الذي صدر فــي نهاية 

نوفمبر ٢٠٢٢ ولكن نشر خالل 
األسبوع املاضي «ثبت علميا 
أن اإلشعاعات الذرية ال ميكن 
أن تؤثر على البيوت املصنوعة 
من روث البقر. شرب بول البقر 
قادر علــى معاجلة الكثير من 
األمراض املســتعصية». لكن 
القاضي لم يقدم أي أدلة علمية 

على هذه املزاعم.
ونفــذت جماعــات قومية 
هندوسية حملة في الهند ضد 
ذبح املاشية، كانت لها أحيانا 

عواقب مميتة.
الســنوات األخيرة،  ففــي 
تسببت هذه احلمالت بإفالس 
مســالخ ميلكها مسلمون، كما 
جرى إعدام متهمني بالتورط في 
ذبح املاشية من دون محاكمة.

حكم على شاب مسلم بالسجن مدى احلياة لتهريب املاشية

قوانني الوالية.
وقال رئيس احملكمة سمير 
فينوشاندرا فياس إن تصرفات 
الشــاب البالــغ ٢٢ عاما كانت 
«مخيبة لآلمال للغاية»، وحكم 

هيوسنت (الواليات املتحدة) - أ.ف.پ: هل من 
قوى غامضة تعمل في حديقة حيوانات داالس؟ 
سؤال حتاول الشرطة احمللية حله بعدما شهد 
هذا املوقع األكبر من نوعه في والية تكســاس 
بجنوب الواليات املتحدة، حوادث مشبوهة، كان 

آخرها نفوق نسر محبوب.
وقال رئيس حديقة احليوانات غريغ هدسون 
للصحافيــني «اجلميــع موضع شــك فــي هذه 
املرحلــة، من داخل احلديقة أو خارجها، ندرس 

كل الفرضيات».
وعثر على النســر البالغ ٣٥ عاما واملعرض 
خلطــر االنقراض، واســمه «بــني»، نافقا خالل 
عطلة نهاية األسبوع. وقالت حديقة احليوانات 
«ال يبــدو أن موته ناجت عن أســباب طبيعية». 
وعرضت حديقة احليوانات مكافأة قدرها ١٠ آالف 
دوالر مقابل أي معلومات تساعد في التحقيق.

في ١٣ يناير، هربــت أنثى النمر «نوفا» من 
النسر «بني»حظيرتها بعد قطع جزء من السياج. وعثر على 

أنّا دي أرماس مرشحة جلائزة أفضل ممثلة

عطل ضرب «تيمز» و«أوتلوك» حول 
العالم بسبب «إعدادات الشبكة»

باريس - أ.ف.پ: واجهت خدمات عدة تابعة ملجموعة 
مايكروسوفت، بينها أداة العمل التعاوني «تيمز» وخدمة 
املراسلة «أوتلوك»، «مشكالت في إعدادات الشبكة» عاقت 
عملها في العالم أجمع، على ما أعلنت الشبكة األميركية 
على تويتر. وكتبت املجموعة عبر أحد حسابات خدمات 
مايكروسوفت على تويتر صباح أمس «لقد عزلنا املشكلة» 
املرتبطة بأخطاء في «إعدادات الشــبكة»، و«نبحث عن 

االستراتيجية األفضل إلصالحها».
وكان احلساب عينه أكد قبل ساعة من التغريدة وجود 

اضطرابات في عمل خدمات مايكروسوفت.

جاسنت بيبر يبيع حقوق أعماله 
املوسيقية بـ ٢٠٠ مليون دوالر

نيويــورك - أ.ف.پ: 
الكنــدي  املغنــي  بــاع 
جاســنت بيبــر حقــوق 
أعماله املوسيقية لشركة 
«هيبغنوزيس ســونغز 
كابيتال»  بـ ٢٠٠ مليون 
دوالر، علــى مــا أفــادت 
الشــركة ومصدر مطلع 

على امللف الثالثاء.
وبهــذه الصفقــة يكون 
بيبر البالغ ٢٨ عاما قد حذا 
حذو مجموعة من الفنانني 
الذين باعــوا أخيرا حقوق 

كامل أعمالهم لقاء مئات املاليني، من بينهم بروس سبرينغستني 
وبوب ديالن. وتعود رغبة املستثمرين في احلصول على حقوق 
األعمال املوسيقية إلى حد كبير إلى ظهور البث التدفقي الذي 
فتح فرصا لصناعة كانت تبحث عن منوذج جديد في أوائل 

العقد األول من القرن احلادي والعشرين.

جاسنت بيبر

«البريء» يتصدر السباق 
إلى جوائز «سيزار»

باريس - «أ.ف.پ»: حّل 
الفيلم الكوميدي البوليسي 
 (L›Innocent) «لينوسان»
من إخراج لوي غاريل و«ال 
La Nuit) «نــوي دو دوز
١٢) لدومينيــك مــول،  du
الترشــيحات  في صــدارة 
جلوائز «سيزار» التي يقام 
االحتفال الـــ ٤٨ لتوزيعها 
في ٢٤ فبراير املقبل. وتقدم 
«لينوسان» (البريء) بأحد 
عشر ترشيحا و«ال نوي دو 
دوز» بعشــرة ترشــيحات 

علــى فيلمــي «آن كــور» (En Corps) لســيدريك كالبيــش 
و«باسيفيكسيون» (Pacifiction) من بطولة بونوا ماجيميل 
واللذين حصل كل منهما على ٩ ترشــيحات. وتتنافس فاني 
أردان وجولييت بينوش ولور كاالمي وفيرجينيا إيفيرا وأديل 

إكزارشوبولوس على جائزة أفضل ممثلة.

أديل إكزارشوبولوس

أحداث غامضة تثير الريبة بحديقة حيوانات داالس!أحداث غامضة تثير الريبة بحديقة حيوانات داالس!
«نوفا» الحقا ساملة في حديقة احليوانات، لكن 
املوظفني اكتشــفوا أن حظيرة قرد الالنغور في 

املكان قد اخترقت أيضا.
ونظرا ألن النسر من األنواع املهددة باالنقراض، 
اعتبــر األمــر خطرا مبا يكفي إلشــراك عناصر 

فيدراليني في التحقيق.

النمرة نوفا


