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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

 ١١Thursday February 2, 2023 - Issue No.16693 من رجب ١٤٤٤ املوافق ٢ فبراير ٢٠٢٣

اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الرجال يكذبون بصدد طول قامتهم»
جيمس غان، املخرج األميركي 
في شركة دي سي، يوجه طلبا علنيا 
للممثلــني الرجال املتقدمني ألدوار 
بأفالم األبطال اخلارقني، ويضيف: 
اخلارق ينبغي أن يكون دوما أطول.

«مستعدة لالعتزال بأستراليا لتجنب هذه 
احلماقات»

كيت بالنشيت، املمثلة األسترالية، 
تهدد باالعتزال ردا على االنتقادات 
تار،  إلى فيلمهــا األخير:  املوجهة 
حيث جسدت شخصية امرأة تسيء 
استخدام سلطتها كالرجال، ما أثار 
املرأة  املدافعات عن حقوق  حفيظة 

بهوليوود.

«صدمتني عندما طلبت يدي للزواج»
فانيال أيــس، املغني األميركي، 
يفصح عن عالقته القصيرة مبادونا، 
خالل التسعينيات، ويضيف: كنت 
الزواج  أصغر منها وحسبت طلب 
يأتي من الرجل، لكننا انفصلنا عندما 
نشرت صورنا اخلاصة دون إذني.

«خضعت لعمليات جراحية بالعمود الفقري»
برندان فريزر، املمثل األميركي، 
يعلــن خضوعه لعدد من العمليات 
اجلراحية نتيجة قيامه بأداء احلركات 
العنيفة في أفالمه بنفسه دون بديل.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١١:٣٥ ظ ـ ٨:٤٢ م
أدنى جزر: ٤:٤٠ ص ـ ٣:٣٦ م

٥:١٦الفجر
٦:٣٧الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٢٧املغرب
٦:٤٦العشاء

رفع علم الدولة إيذانا ببدء 
االحتفاالت الوطنية خالل 

شهر فبراير.

سمو ولي العهد مّثل 
صاحب السمو في رفع العلم 

بقصر بيان.

أدامكم اهللا ذخرًا 
يا حب سكن في مهجتي للكويت وأهلها.

وحشاي.. يا كويت.

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

البقاء هللا

وضحة ظاهر شخير الدماك العازمي: (أرملة سلمان سعران الدماك) 
٩٣ عاما - الرجال: مبارك الكبير - قطعة ٣ - شارع ١٢ - منزل 
٧٩ - ت: ٩٩٤٨٨٥٥٠ - النســاء: العدان - قطعة ٢ - شــارع 

٨٢ - منزل ١٦ - ت: ٩٩٣٥٩١٢٠ - شيعت.
مرمي ياسني حسن املال: (زوجة إبراهيم سليمان موسى احلريص) 
٥٨ عاما - الرجال: بيان - قطعة ٤ - شارع ١١ - منزل ٥ - ت: 
٩٧٧٢٥٩٩٩ - ٥١١٠٠٥٧٣ - النساء: عبداهللا املبارك - قطعة ٣ - 
شارع ٣١٨ - منزل ١٧ - ت: ٩٦٦٦٦١٦٩ - ٥٠٩١٠٠٦٩ - شيعت.

٧٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عبدالعزيز علي سيف الياسني:
- ت: ٩٧٧٧٨١٧٧ - النساء: قرطبة - قطعة ٢ - شارع ٤ - منزل 

٢٣ - ت: ٦٧٧٧٣٦٧٧ - شيع.
٧٧ عاما - الرجال: مسجد الوزان  محمد عباس اغا علي بهبهاني:
- غرب مشرف (ابتداء من اليوم األربعاء) - ت: ٩٩٧٧٨٤٥٠ - 
النساء: بيان - ق٦ - طريق ٢٠ - الشارع األول - م٤ (عصراً 

فقط) - ت: ٥٥٩٥٥٤٩٤ - شيع.
ســندس عبدالنبي خيري: (زوجة عباس طه مطلق احلربي) ٥٨

عاما - الرجال: القيروان - ق٣ - ش١٠١ - م٨ - ت: ٩٢٢٢٤٤٠٤ - 
النساء: القيروان - ق٣ - ش٣٢٥ - م٩ - ت: ٩٧٩٧٣١٣٢ - شيعت.

أرملة إلڤيس تطعن بوصية ابنتها حلرمانها من امليراث
لوس أجنيليــس - أ.ف.پ: قدمت 
بريسيال بريسلي، أرملة إلڤيس بريسلي، 
طعنا في وصية ابنتها ليزا ماري التي 
توفيت في منتصف يناير ولم تذكر اسم 
والدتها ضمن ورثة ممتلكاتها، على ما 

أظهرت وثائق قضائية.
وتوفيت ليزا ماري بريسلي عن ٥٤

عاما نتيجة تعرضها لسكتة قلبية في 
١٢ يناير في لوس أجنيليس.

وكانــت املغنيــة عينت عــام ٢٠١٠
والدتهــا بريســيال بــني األمنــاء على 
ممتلكاتها خالل حياتها وبعد مماتها، 

بحسب الوثائق القضائية.
لكن يبدو أن ليزا سحبت هذا االمتياز 
من والدتها عام ٢٠١٦ لتعني ابنيها رايلي 
وبنجامني كيــو كورثة ملمتلكاتها بعد 

وفاتها.
وأشـــارت الوثيقـــة القضائية التي 
اطلعت عليها وكالة فرانس برس ورفعها 
محامي بريسيال األسبوع الفائت، إلى 
أن بريسيال «اكتشفت» هذه التغييرات 

بعد وفاة ابنتها.
وتطالب بريسيال ببطالن الوصية 
اجلديدة، ألنها لــم تطلع عليها مطلقا 
خالل حياة ابنتها. وأشار وكيل الدفاع 
عنها إلــى أن توقيع ليزا ماري «يبدو 
غير متطابق» مع توقيعها االعتيادي.

وتنطوي معركة قضائية محتملة 
حول هــذا اإلرث على حتديات كبيرة، 
خصوصا لكون ليزا ماري ابنة إلڤيس 
الوحيدة، وقد احتفظت بالتحكم بدارة 
غريســالند التــي كان والدهــا ميلكها 

في ممفيس بوالية تينيســي، وحيث 
عثــر عليه فاقدا للوعي قبل وفاته في 

أغسطس ١٩٧٧.
واســتحال هذا املوقــع نقطة جذب 
رئيسية حملبي أسطورة الروك أند رول.

بريسيال بريسلي وابنتها ليزا ماري

بورت فيال - (أ.ف.پ): حذرت ســلطات 
دولة فانواتو أمس السفن والطائرات بضرورة 
جتنب منطقة ثوران بركان حتت املاء األربعاء، 

بعدما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.
وقال ريكاردو وليــام من دائرة األرصاد 
اجلوية واملخاطر اجلغرافية في الدولة اجلزيرة 
لوكالة فرانــس برس: «نطلب من الســكان 
احملليــني احلذر من أي انفجارات قوية ألنها 

التزال مستمرة».
ومت حتديــد «منطقــة خطر» بشــعاع ١٠
كيلومترات حول بركان «إيست إيبي» حتت 
املــاء الذي يقــع على بعــد ٦٨ كيلومترا من 

العاصمة بورت فيال.
وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق 
املوقع أخــذ البركان الغائــص بقذف الرماد 
حتى ارتفاع ١٠٠ متر في وقت مبكر األربعاء. 
وقد بدأ النشاط البركاني قبل الساعة الثامنة 
صباحا، وفقا إلدارة األرصاد اجلوية احمللية.

وأفاد فيليب ديك الشــاهد العيان لوكالة 
فرانس برس، بأن األرض بدأت باالهتزاز قبل 

أن يظهر الدخان فوق املوقع.
وأضاف: «ثم بدأت االنفجارات.. والتزال 
هنــاك رائحــة كبريتيــة كريهة فــي القرى 

املجاورة».
ورفع املسؤولون حالة التأهب من البركان 
إلى املستوى األول أي «اضطرابات طفيفة» 

على مقياس من واحد إلى خمسة.
وطلبت السلطات من السكان احملليني في 
جزيرتي إيبي وتونغــوا املجاورتني جتنب 
الســاحل خشــية أن تتســبب «االنفجارات 

البركانية احلالية في تسونامي محتمل».
وأشارت إلى أن مركز التحذير من أمواج 
تسونامي في أالسكا لم يسجل حتى اآلن أي 
نشــاط في منطقة فانواتــو، لكن «مثل هذه 
االنفجارات البركانية لديها القدرة على إحداث 

موجات تسونامي».

توجيه تهمة القتل غير العمد 
إلى بالدوين بقضية «راست»

لوس اجنيليــس - أ.ف.پ: وجهت إلى املمثل األميركي 
أليك بالدوين تهمة القتل غير العمد في قضية مقتل مسؤولة 
في فيلم الوســترن «راست» لعام ٢٠٢١ بطلقة عرضية من 
مسدس كان يستخدمه خالل التصوير، وهو يواجه عقوبة 
بالســجن قد تصل إلى خمس ســنوات حــال إدانته بتهمة 

«اإلهمال»، على ما أعلنت مدعية عامة أميركية الثالثاء.
وأوضحت مــاري كارماك-ألتويــس املدعية العامة في 
مقاطعة سانتا في، أن التهمة نفسها وجهت أيضا إلى هانا 

غوتيريز ريد، املسؤولة عن األسلحة في الفيلم.
وقالت في بيان «ما من أحد فوق القانون وسيتم حتقيق 

العدالة».
وقد حصلت احلادثة في ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ مبوقع تصوير 
«راســت» داخل مزرعة في ســانتا ببوالية نيو مكســيكو 
عندمــا ضغط بالدوين على الزناد من ســالح كان يفترض 
أنــه يحوي طلقات غير حقيقية، لكن مقذوفة حية أصابت 
مديــرة التصوير البالغة ٤٢ عاما هالينا هاتشــنز أدت إلى 

مقتلها، فيما أصيب املخرج جويل سوزا بجروح.

أليك بالدوين في موقع التصوير.. واجلرمية

ثوران بركان حتت املاء 
يثير الذعر في أرخبيل فانواتو

أداني يخسر ٨٦ مليار دوالر 
ويفقد لقب أغنى رجل في آسيا

بنجالــورو - رويتــرز: 
شــهدت أســهم تكتل شركات 
القطب الهنــدي جوتام أداني 
املزيد من التراجع أمس األربعاء 
مبــا زاد حجم هبــوط القيمة 
السوقية ألسهم شركاته إلى ٨٦
مليار دوالر إثر تقرير شركة 
أميركية للبيع على املكشوف، 
مما أدى إلى خسارة امللياردير 

لقب أغنى رجل في آسيا.
وأدت خسائر األسهم أمس 
األربعاء إلى هبوط أداني إلى 

املركز اخلامس عشــر في قائمة فوربس ألغنى األشــخاص 
في العالم بصافي ثروة يقدر بنحو ٧٥٫١ مليار دوالر، خلف 
املنافس موكيش أمباني رئيس مجلس إدارة شركة ريالينس 
إنداســتريز الذي حل في املركز التاسع بصافي ثروة يقدر 

بنحو ٨٣٫٧ مليار دوالر.
وكان ترتيب أداني هو الثالث قبل التقرير الالذع من شركة 
هندنبرج ألبحاث االستثمار املتعلق بالبيع على املكشوف.

ومتثل اخلسائر انتكاسة حادة ألداني الذي هجر التعليم 
وحتــول إلى مليارديــر وزادت ثروته زيادة صاروخية في 
األعوام املاضية مبا يتسق مع زيادة قيمة أسهم شركاته التي 
تتضمن موانئ ومطارات وشركات تعدين وشركات أسمنت 
وشــركات كهربــاء. ويكافح أداني حاليا إلعادة االســتقرار 

لشركاته والدفاع عن سمعته.

جوتام أداني

ملشاهدة الڤيديو

رسم للفنان محمد الصراف

رسامو الكاريكاتير واجهوا حرق نسخ من القرآن الكرمي.. بسالح الفن
عّبر عدد من الفنانني ورسامي الكاريكاتير في الكويت عن 
شجبهم واستنكارهم للجوء بعض املتطرفني حلرق نسخ من 
القرآن الكرمي ومتزيقها وتدنيســها بحجة التعبير عن الرأي 
وحريته وبشــكل استفزازي للمســلمني، والتي انتشرت في 

العديد من الدول كالسويد والدمنارك خالل بعض التجمعات 
أو أمام بعض السفارات.

وشدد الفنانون على إدانتهم لهذا األسلوب ملا فيه من استفزاز 
وتأجيج للكراهية بني الشعوب واألديان، حيث حترص جمعية 

الكاريكاتيــر الكويتية على التأكيد على نبذ الكراهية وكل ما 
ميكن أن يســيء لألديان وملعتقدات اآلخرين، وكذلك انطالقا 
من تعاليم ديننا احلنيف ونشر رسائل التسامح واحملبة بني 
الناس، حيث ان القرآن الكرمي كتاب محفوظ من رب العاملني.

كاريكاتير للفنان عادل القالف ضد حرق نسخ القرآن الكرمي رسم للفنان طارق بستكي دفاعاً عن «القرآن الكرمي»

الفنانة ضحى الناصر.. وتعبير عن حفظ القرآن


