
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رئيـس التحريـر
يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة، تأسست عام 1976
تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة

ص.ب 23915 الصفاة، الرمز البريدي 13100 كويت
editorial@alanba.com.kw

سماء الكويت على موعد 
مع »القيثاريات« غداً األربعاء

دانيا شومان

أعلنت إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي ان سماء الكويت 
ستشهد مساء غد )األربعاء( زخة شهب القيثاريات، وهي من الزخات 
الش����هابية اجليدة، حيث ميكن رصد 18 شهابا في الساعة الواحدة 
هذا العام. وقال الباحث الفلكي بإدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي 
العلمي ش����فيق كحيل عبدالعزيز: حسب الدراسات اخلاصة بزخة 
شهب )القيثاريات( فإنها تبدأ خالل الفترة من 16 الى 25 أبريل من 
كل عام، موضحا ان زخة شهب القيثاريات لهذا العام تبلغ ذروتها 
في نحو الثانية عشرة بعد منتصف ليل األربعاء املوافق 22 أبريل 

اجلاري وتستمر حتى طلوع صباح يوم اخلميس.
وأضاف ان الظروف اجلوية ستكون مهيأة لرصد الشهب بالعني 
املجردة لظلمة الس����ماء ليلتها ألن القمر س����يكون في طور الهالل 
وسيغرب في هذا اليوم )األربعاء( في متام الساعة العاشرة وست 
دقائق بتوقيت الكويت، موضحا انه لرصد الزخة واالستمتاع برؤية 
الشهب، كل ما علينا هو مراقبة اجلهة الشمالية الشرقية في اجتاه 

كوكبة النسر الواقع دون االستعانة بأي آالت تكبير.

باريس � رويترز: تؤدي النجمة كايت وينس����لت 
ف����ي فيلمها اجلديد »ليتل كي����وس« دور خبيرة في 
زراعة احلدائق تسند اليها مهمة تنسيق حدائق قصر 

ڤرساي الفرنسي.
وينسلت قالت عن فيلمها »كنت أشاهد أجزاء من 
الفيلم وأفكر بأنه كان من املمكن أن أؤديها بشكل أفضل، 

ولكني أظن أن كل املمثلني يش����عرون بهذا، وهذا أمر 
جيد ألنه بذلك حتاول دائما تعلم أشياء جديدة«.

وأضافت في حديثها ل�»رويترز«: ال ميكنك االكتفاء 
باملعرفة أبدا، وال ميكنك التوقف عن التعلم، أحدهم 
قال ل����ي »اجعلي هدف����ك الصدق املطل����ق« وهذا ما 

ساعدني.  

البقاء هلل

عبداهلل أحمد عبداهلل املنيس ـ 71 عاما ـ الرجال: كيفان 
ـ ديوان املنيس ـ مقابل نادي الكويت الرياضي ـ ت: 
99691756 ـ النساء: العدان ـ ق8 ـ ش21 ـ م15 ـ ت: 

.99855299
موسى فالح موسى حسن سعدون ـ 58 عاما ـ الرجال: غرب 
مشرف ـ مسجد الوزان ـ مقابل أرض املعارض ـ ت: 

99665564 ـ 99794919 ـ النساء: حسينية العترة الطاهرة 
ـ الرميثية ـ ق10 ـ شارع أبي حنيفة ـ ج101 ـ م16 ـ ت: 

.66512256
فضيلة محمد إبراهيم سليمان، أرملة سليمان محمد السليمان 

ـ 83 عاما ـ الرجال: حسينية بوحمد ـ الدعية ـ ت: 
66787153 ـ النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش51 ـ م10 ـ ت: 

.67005269
بدر علي حسني الشطي ـ 69 عاما ـ الرجال: القصور ـ ق7 ـ 
ش4 ـ م17 ـ ت: 511458880 ـ النساء: الفنطاس الزراعي ـ 

ق4 ـ ش15 ـ م16.
مرضي فهيد بن معني العازمي ـ 86 عاما ـ الرجال: النعيم ـ ق4 
ـ ش21 ـ األزرق21 ـ ت: 67003731 ـ النساء: الواحة ـ ق2 

ـ ش3 ـ م621 ـ األزرق18 ـ ت: 66676633.
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حافلتان تسحقان »مرسيدس« وسط لندن

لندن � رويترز: حتولت 
سيارة مرس����يدس أمس 
األحد، إلى ساندويتش بني 
حافلتني في وسط لندن، 
بعدما انحشرت ومت سحقها 
من األمام واخللف بواسطة 
حافلتني في حادث ضم أربع 

سيارات.
وقالت صحيفة »الديلي 
البريطانية، وقع  مي����ل« 
احلادث االحد، في شارع 
غودج � وسط لندن، عندما 
اصطدمت حافلة بش����دة 
بس����يارة »أودي تي تي« 

وتوقفت احلافل����ة فجأة 
فاصطدمت سيارة مرسيدس 
باحلافلة من اخللف، لتأتي 
احلافلة األخرى وتضغط 
التي حتولت  املرسيدس، 
إل����ى س����اندويتش ب����ني 

احلافلتني.

وحسب الصحيفة: متت 
معاجلة قائد املرس����يدس 
ف����ي مكان  وراك����ب آخر 
احلادث، لكن حركة املرور 
تعطلت لساعات عدة في 
املنطقة حتى مت س����حب 

السيارات.

املرسيدس محاصرة ومحطمة بني احلافلتني

قشرة البيض حتولت الى منحوتة فنية

لبناني يحول قشر البيض إلى منحوتات
بي����روت � كونا: قادت 
موهب����ة الطالب اجلامعي 
اللبناني لؤي كاس����ب )19 
عام����ا( وس����عيه للتحدي 
الى حتويل قشرة البيض 
الرقيقة الى منحوتات فنية 
بأش����كال مختلفة تنوعت 
من حفر البس����ملة )بسم 
اهلل الرحمن الرحيم( الى 
كلمة لبنان وعلمه مرورا 
بأش����كال ورسوم مختلفة 
جتمع بني الرسم واالشكال 

الهندسية.
وقال كاسب في تصريح 
ل�»كون����ا« ان الفكرة بدأت 
معه من حب الرس����م في 
الصغر واالجنذاب الى اعمال 
النح����ت الى الرس����م على 
البيض لتتطور الحقا الى 
فكرة النحت على قشرته.

واض����اف: »في البداية 
لم اعرف م����ا هي االدوات 
الت����ي ميكن اس����تخدامها 
ول����م يكن اح����د يقدم لي 
الى  املساعدة وكان ينظر 
محاوالتي باستخفاف نظرا 

لصعوبة العمل مع قشرة 
ذات هشاش����ة عالية وأي 
خطأ صغير يذهب بالعمل 

نهائيا«.
ان����ه بدأ  الى  وأش����ار 
أعمال احلفر باس����تخدام 
مع����دات قريبة م����ن تلك 
الت����ي يس����تعملها طبيب 
انه يقوم اآلن  إال  األسنان 
مبتابعة ما يخدم تطوير 
هذه املوهبة عبر االنترنت 
ويس����عى الى شراء اآلالت 

واملعدات املتخصصة ملثل 
هذه األعمال الدقيقة.

وعن س����بب اختياره 
قشرة البيض بالتحديد، قال 
كاسب ان ما لفت نظره في 
البيض انه على الرغم من 
قيمته الغذائية العالية اال ان 
قشره يذهب هباء من دون 
االستفادة منه فأراد ابراز 
قيمتها مبحاولة استخراج 

عمل فني منها.
ابتكار  وق����ال: »أردت 
عمل فن����ي جديد فيه حتد 
للذات«، مشيرا الى انه اجنز 
70 منحوتة مت عرضها في 
معرض خصص لذلك وهو 
اآلن في طور اضافة 30 عمال 

جديدا الى مجموعته.
واشار كاس����ب الى ان 
العمل يتطلب وقتا طويال 
الجنازه حيث يس����تغرق 
العمل الواحد 20 ساعة على 
االق����ل وفي بعض األعمال 
يتطلب األمر 60 ساعة عمل 
نظرا لصعوبة جتس����يد 

الفكرة عبر النحت.

كايت وينسلت في فيلمها اجلديد

وينسلت
 تزرع 

حدائق  
»ڤرساي«
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من يتجسس عليك في »فيسبوك«؟

أسامة أحمد - علي محمد

ق����د يتبادر لذهن كل مس����تخدم ملوقع التواص����ل األول في العالم 
»فيسبوك« سؤال منطقي وهو هل هناك أحد يتجسس على حسابي؟ 
واإلجابة هي: نعم.. لكن إذا لم تقوم بتأمني حسابك الشخصي فبالتأكيد 
أنت عرضة للتجسس، وهناك طريقة بسيطة جتعلك تستخدم املوقع 

وأنت في أمان تام.. إليك عزيزي القارئ احلل في اخلطوات التالية:
1- قم بالدخول إلى حسابك في »فيسبوك«.

2- توجه إلى »اإلعدادات« أو Settings في أعلى ميني الصفحة.
3- اختر األمر »احلماية« أو Security في اعلى يس����ار الصفحة اسفل 

.General التبويب
4- سوف يتم نقلك إلى الصفحة اخلاصة بحماية حسابك، اختر األمر 

.Where You’re Logged In مكان الوصول إلى احلساب« أو«
5- تظهر لك قائمة بجميع األجهزة س����واء هواتف ذكية أو حواسيب 
شخصية.. الخ والتي مت فتح فيها احلساب بالتوقيت واملكان وكذلك 

اسم برنامج التصفح املستخدم.
في حالة الحظت أي أجهزة أو أماكن مجهولة أو مريبة مت تسجيلها، 
فنصيحتي لك هو س����رعة تغيير كلمة املرور في أسرع وقت، ميكنك 
الوصول مباشرة إلعدادات احلماية الالزمة حلسابك عن طريق الرابط 

.http://goo.gl/wtVYXZ :»التالي واخلاص ب� »فيسبوك

قطط في حجم النمور!

القاه���رة � وكاالت : غالبا ما نتعام���ل مع القطط على أنها 
حيوانات أليفة تربى داخل املنزل دون أى خوف، ولكن توجد 
قطط ضخمة قد تعيد النظر في اقتنائها ألنها تنافس النمور في 
الضخامة، فقد نقل موقع »بورد باندا« في تقرير له مجموعة 
من الصور لقطط ضخمة بشكل الفت للنظر بحيث ان اصحابها 
يج���دون صعوبة بالغ���ة في حملها ورفعه���ا، ومع ذلك نحن 
حريص���ون كل احلرص على اقتنائها والعناية بها وكأنها من 

افراد العائلة

الكويت توقع اتفاقية تبادل سياحي 
مع تنزانيا.

أحداث الشرق األوسط تربك العالم.

٭ ال شـفنا كويتيني يروحون تنزانيا وال شفنا 
سياح تنزانيني في الكويت!

٭ وحياتكم.. »تربك« حتى سكان املريخ
 ونيبتون والكواكب املجاورة لهما.


