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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

«صار وثائقيا وينبغي أن يتوقف»
املمثلة  هيلينا بونهــام كارتر، 
األميركية، تقول إن مسلسل «التاج» 
العائلة امللكية  الذي يصور حيــاة 
البريطانية، حلق األحداث املعاصرة 
بحيث صار مجرد وثائقي، وينبغي 

أن يتوقف.

«كل العالم يحبك باتساع العالم»
كيم كارديشيان، سيدة األعمال 
املذيعة األميركية  األميركية، تهنئ 
أوبرا وينفري، بعيد ميالدها الـ ٦٩، 
وتضيف: شارون ستون وصفتك 
أفضل وصــف إذ قالت: كل العالم 

يحبك باتساع العالم.

«أمتنى لو أني ولدت في زمن آخر»
بيل غيتس، امللياردير األميركي، 
يؤكد أن العالم املعاصر يعتبر أسوأ 
وقت في التاريخ، واألفضل أن يولد 
املرء في املستقبل أبعد ٢٠ سنة على 

األقل من اآلن.

«مستر بني شخصية غير لطيفة»
بأن  اتكنســون، يعترف  روان 
شخصية مستر بني غريبة األطوار، 
ويضيف: استمتعت بتجسيد هذه 
الشخصية غير اللطيفة، لكونها األبعد 

عن سماتي الشخصية.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨

الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٨:٥١ ص ـ ٦:٣٧ م
أدنى جزر: ١:٣٦ ص - ١٢:٥٢ ظ 

٥:١٧الفجر

٦:٣٨الشروق

١٢:٠١الظهر
٣:٠٣العصر

٥:٢٤املغرب
٦:٤٤العشاء

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

البقاء هللا

ال توجد وفيات

«اإلطفاء»: دوة الفحم 
واملدفأة الكهربائية من أبرز 

أسباب حرائق الشتاء.

«الصحة العاملية»: جائحة 
«كوفيد - ١٩» التزال حالة 

طوارئ عاملية قصوى.

انتبهوا. لديكم فقط!

«أڤاتار ٢» الرابع أعلى دخًال بتاريخ السينما

لوس اجنيليس - أ.ف.پ: 
بقيت صدارة شباك التذاكر في 
الصاالت األميركية الشمالية 
من نصيــب «أڤاتار: ذي واي 
أوف ووتر» إذ وصل إجمالي 
إيراداته في نهاية األسبوع إلى 
١٥ مليون دوالر، وفق تقديرات 
شــركة «إكزبيتر ريليشنز» 
املتخصصة، وبات بذلك الرابع 
في ترتيب األفالم األعلى دخال 
في العالم في تاريخ السينما.
الشــركة عبر  وأوضحت 

العالم، إذ بلغ إجمالي ما حققه 
٢٫١١٧ مليار. وبالتالي، أصبح 
جليمــس كامــرون ثالثة من 
األفالم األربعة األعلى دخال في 
تاريخ السينما، هي «أڤاتار» 
و«تايتانيك» و«ذي واي أوف 
ووتر». ويخترق هذه الثالثية 
فيلم «أفنجرز: إند غامي» من 
إنتاج «ديزني» و«مارفل»، إذ 

يحتل املركز الثاني.
وتدور أحداث «أڤاتار: ذي 
واي أوف ووتــر» فــي فضاء 

مائي وبعد أكثر من عقد على 
أحــداث النســخة األولى من 

«أڤاتار».
واحتفــظ فيلــم األطفــال 
«بوس إن بوتس: ذي الســت 
ويش» املنبثق من عالم سلسلة 
«شــريك» باملرتبــة الثانيــة 

بإيرادات ١٠٫٦ ماليني دوالر.
وتقدم فيلم «إيه مان كالد 
أوتو» من بطولة توم هانكس 
إلــى املركز الثالث محققا ٦٫٨

ماليني دوالر.

«أڤاتار: ذي واي أوف ووتر» حافظ على الصدارة لألسبوع السابع

فيلــم جيمــس  أن  تويتــر 
كامــرون «يحتل املركز األول 
منذ سبعة أسابيع وهو إجناز 
لم يسبقه إليه» أي فيلم منذ 
فيلم «أڤاتار» األول للمخرج 

نفسه عام ٢٠٠٩.
وساهمت اإليرادات القوية 
في بقية أنحاء العالم - ومنها 
٢٣٧ مليــون دوالر في الصني 
- في دفــع الفيلم إلى املرتبة 
الرابعة في ترتيب األفالم ذات 
املداخيل األعلى على مستوى 

«باتان» شاروخان يحطم 
أرقام اإليرادات بالهند

بومباي - (أ.ف.پ): حطم الفيلم الهندي اجلديد «باتان» 
الذي يؤدي الدور الرئيســي فيه النجم شــاروخان األرقام 
القياســية في شــباك التذاكر الهندي بعد انطالق عروضه 
األسبوع الفائت، مما أنعش الصناعة البوليوودية التي عانت 
أخيرا نتائج سيئة. وحقق «باتان» للمخرج سيدهارت أناند 
أعلــى مداخيل على اإلطــالق لفيلم هندي في اليومني األول 

والثاني من عروضه في الهند.
وأفاد احمللل تــاران أدارش عبر تويتر األحد بأن الفيلم 
حقــق ٢٫٥ مليــار روبية (٣٠ مليــون دوالر) في األيام الـ ٥

األولى لعرضه في دور السينما.
وجتاوزت قيمة مبيعات التذاكر في العالم مليار روبية 
(١٣٫٧ مليون دوالر) في ٣ أيام، بحســب شــركة «ياش راج 

فيلمز» التي أنتجت الفيلم.
وكان اجلمهور يترقب إطالق «باتان»، وهو أول فيلم من 

بطولة شاروخان منذ ٤ سنوات.
ويؤدي املمثل البالغ ٥٧ عاما، والذي يطلق عليه معجبوه 
في كل أنحاء الهند لقبي «امللك خان» و«بادشاه»، دور البطولة 
إلــى جانب املمثلة ديبيــكا بادوكون وممثــل أفالم احلركة 
جــون أبراهام. وتعرضت أفالم بوليوود التي تضم ممثلني 
مسلمني كشــاروخان في األشهر األخيرة حلمالت ودعوات 
إلى مقاطعتها شــنها نشــطاء من اليمني القومي الهندوسي 

على شبكات التواصل االجتماعي.

ديبيكا بادوكون

وفاة بطل للتزلج على اجلليد بانهيار ثلجي في اليابان

طوكيو - أ.ف.پ: عثر على 
جثتــي رجلني حوصــرا عقب 
انهيار ثلجي ســجل األحد في 
منطقة ناغانو اجلبلية، على ما 
أفادت الشرطة اليابانية أمس 

اإلثنني.
وفيمــا لــم تدل الســلطات 
بأي تفاصيل بشأن هويتيهما، 
أشارت مجلة «ماوننت غازيت» 
األميركيــة املتخصصــة فــي 

عناصر إنقاذ في عربة تلفريك أثناء البحث عن املفقودين  (رويترز)

عملية تعقيم أسد
 تثير ضجة في كينيا

نيروبي - أ.ف.پ: دافع مســؤولون في كينيا عن قرارهم 
إجراء عملية قطع القناة الدافقة ألســد أسير األسبوع الفائت 
بعدما دعا سكان محليون إلى إطالق سراح احليوان لتمكينه 
من التكاثر بحرية. وأوضحت هيئة احلياة البرية في كينيا أن 
عملية تعقيم بغرض «ضبط التكاثر في مكان األسر» أجريت 
لألســد البالغ ثالث سنوات، واملشمول ببرنامج إعادة تأهيل 

في نيروبي يهدف إلى إنقاذ احليوانات اليتيمة أو املصابة.
لكــن هذه اخلطــوة أثارت غضبا، إذ دعــا بعض الكينيني 
الهيئة إلى إطالق األسد في البرية لزيادة أعداد األسود املهددة 
باالنقراض. وأوضحت الهيئة في بيان السبت أن «احليوانات 
البرية التي يتم إرضاعها بالزجاجة تفقد غرائزها الطبيعية 

وإذا أطلقت في البرية تكون معرضة للخطر».
وأضافت أن املســؤولني أمروا بقطع القنــاة الدافقة نظرا 
إلى أن التكاثر «غير مسموح به في مراكز أسر» احليوانات.

«الداخلية»: احذروا 
من عمليات نصب لدى شراء 

تذاكر املناسبات الوطنية
سعود عبدالعزيز 

حــذرت وزارة الداخلية ممثلة 
فــي إدارة اجلرائــم االلكترونيــة 
املواطنــني واملقيمــني من عمليات 
نصب واحتيال متعلقة ببيع تذاكر 
املناسبات واحلفالت التي تتزامن 
مع احتفاالت األعياد الوطنية للعام 
٢٠٢٣. وتأتي حتذيــرات اجلرائم 
االلكترونية بالتزامن مع عمليات 
نصب وقضايا بشــأن تذاكر تباع 
على وسائل التواصل بأسعار تقل 
قليال عن املنافذ الرسمية ويتم منح 
املجني عليهم «باركود» يكون غير 
فعال أو تالفا، وسجلت قضايا بهذا 
اخلصوص في عدد كبير من مخافر 
الكويــت. ودعت إلى ضرورة أخذ 
احليطة والتأكد من حقيقة املروجني 
لهذه التذاكر حتى ال يقعوا ضحية 

للنصب.

«االستئناف» تؤيد «اإلعدام» 
لعسكري قتل صديقه 

بطابوقة في بر اجلليعة
عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف أمس حكم محكمة اجلنايات 
القاضي باإلعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية اتهم 
بقتل صديقه، وهو شاب من غير محددي اجلنسية، وأمرت 

بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة املختصة.
وترجع الواقعة إلى ١٢ يناير ٢٠٢٢، حيث دلت التحريات 
علــى قيام املتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه املجني 
عليــه مبخيم في منطقة اجلليعــة، وهناك حدث بينهما 

شجار أفضى لوقوع اجلرمية.
وأشارت التحريات إلى أن اجلاني ضرب رأس املجني 
عليه ثــالث مرات بقطعة طابوق ومتكن بذلك من شــل 
حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة األخير 
مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في املخيم.
وأرجع اجلاني فــي التحقيقات ارتكابه اجلرمية إلى 
قيام املجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول حلساباته في 

مواقع التواصل االجتماعي دون إذن منه.

إصابة وافد باختناق في حريق عمارة في «حولي»
مبارك التنيب

أصيب وافد باختناق 
إثر اندالع حريق عصر 
امس بإحدى العمارات 
في منطقة حولي قبل 
السيطرة عليه من قبل 
رجــال إطفــاء مركزي 

الساملية وحولي.
مصــدر  ووفــق 
اطفائي، فإن بالغا ورد 
لغرفــة عمليــات قوة 
اإلطفاء يفيــد باندالع 
حريــق بعمــارة فــي 
منطقــة حولي، وعلى 
الفــور توجــه رجــال 
إطفاء مركزي الساملية 

وحولــي الى موقع احلريق، حيث تبني 
انــدالع النيران في شــقة بالدور الرابع 
في عمارة مكونة من ٦ أدوار وانتشــار 
الدخان في جميع األدوار بسبب امتداد 
النار في محتويات الشقة بسرعة، فتم 
اخالء العمارة من السكان ومن ثم انقاذ 

وافد حاصره الدخان في الدور العلوي 
حيث أصيب باختناق ومت نقله بسيارة 
اإلســعاف الى مستشفى مبارك الكبير، 
وقد باشر رجال اإلطفاء مبكافحة احلريق 
وإخماده خالل وقت قياسي قبل امتداده 

الى املباني املجاورة.

أمن ومحاكم

ناطقة باسم الوزارة «لن ندلي 
بأي معلومات إضافية عن هذا 
احلــادث املأســوي» احترامــا 

ألقرباء الضحية.
وكان املتزجلان خرجا أثناء 
ممارستهما رياضة التزلج على 
اجلليد مــن احللبة املخصصة 
للتزلج مع مجموعة أخرى من 
املتزجلني داخل منتجع أوتاري 

عندما وقع االنهيار الثلجي.

وأشار إلى أن متزجلا آخر 
تسبب في انهيار ثلجي، الفتا 
إلى أن سماين «قذف ملسافة ٥٠
متــرا بفعل الريح الناجمة عن 
االنهيار ثم طمر بالثلوج ومات».
أمــا الضحيــة الثانية فهو 
مواطــن منســاوي، علــى مــا 
اخلارجيــة  وزارة  أشــارت 
النمســاوية لوكالــة فرانــس 
برس اإلثنني من ڤيينا. وقالت 

التزلج، إلى مقتل بطل التزلج 
على اجلليد كايل ســماين (٣١

عاما).
ولفتت املجلة إلى أن سماين 
كان برفقة متزلج محترف آخر 
هــو آدم يــو وكبيــر مصوري 

املجلة غرانت غندرسون.
وكان غندرسون كتب عبر 
«انســتغرام» اإلثنني «واجهت 

األحد أسوأ كابوس لي».

تغرمي مدونة صينية ١٢٥ ألف 
يوان بسبب «القرش األبيض»

بكني - د.ب.أ: غرمت السلطات الصينية مدونة مببلغ 
١٢٥ ألــف يــوان (١٨٫٥ ألف دوالر)، عقب نشــرها مقطع 
ڤيديو لها وهى تتناول القرش األبيض الكبير، مما أثار 

انتقادات على شبكة اإلنترنت.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن مسؤولني في إقليم 
نانتشونغ جنوب غرب سيشوان القول إن املدونة انتهكت 
قوانني حماية احلياة البحرية في الصني، عندما اشترت 
احليوان في ابريل العام املاضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.
وقال املسؤولون إن املدونة«جني» دفعت ٧٧٠٠ يوان 
على أحد مواقع التســوق من أجل شراء القرش األبيض 
الكبيــر، الذي يصنفــه االحتاد الدولــي للمحافظة على 
الطبيعــة بأنه من الفصائــل املعرضة لالنقراض، حيث 

تراجعت أعداده بصورة كبيرة.

القرش األبيض معرض لالنقراض

األسد خالل العملية

سيارة متوقفة تتحرك «من تلقاء 
نفسها» وتقتل شابة تشيكية

براغ ـ د.ب.أ: قالت الشــرطة التشــيكية، إن سيارة أجرة 
متوقفــة حتركــت باخلطأ من دون وجود ســائق على متنها 
فدهست امرأة شابة في أحد شوارع العاصمة براغ أمس اإلثنني.

وقد فارقت املرأة (٢٣ عاما) احلياة في مكان احلادث، بعد 
أن سحقتها السيارة في جدار أحد املتاجر، رغم تقدمي مساعدة 
طبية عاجلة لها. وبعدما بدأت الســيارة تنزلق في الشــارع 
املنحدر، اصطدمت بشــكل طفيف مع ترام، مما منحها سرعة 

إضافية. وقد دهست املرأة بعد انحدارها ملسافة ١٠٠ متر.
وقد فتح قسم التحقيقات اجلنائية بالشرطة حتقيقا في 
احلادث ملعرفة الســبب في بدء حترك الســيارة املتوقفة من 
تلقاء نفسها. ووقع احلادث على بعد كيلومتر واحد من قلعة 

براغ وهي نقطة جذب سياحي في العاصمة.


