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«تيمز»: الكويت في املرتبة األخيرة
من بني 49 دولة في الرياضيات والعلوم.

مفكر عربي: السياسة فن األكاذيب وتلوين 
احلقائق.

٭ عيل شحقه فاحتني مدارس؟! ٭ رواد في هذا الفن.. عرب!

أبعد من الكلمات
«كتير مبسوطة اليوم»

املمثلة اللبنانية ماغي بوغصن 
معربة عن سعادتها الغامرة 
بأصداء حلقتها التلفزيونية مع 
هشام حداد في برنامجه «لهون 

وبس» وعلقت في صفحتها: 
«عبالي قول شي كتير مهم، حاسة 

حالي بعد احللقة عاملة إجناز، 
أكتر من حدا كتبلي ما كنا نحبك واليوم 

صرنا نحبك ونحترمك. أكيد هيدا 
إجناز». وأضافت في تعليق آخر: «كتير 

مبسوطة اليوم، شكرا على كل تعليقاتكن 
ومحبتكن، ويارب نكبر سوى وضل عند 

حسن ظنكن.. بحبكن كتير».

«سأحطم عالم صناعة األزياء في بريطانيا»
سامانثا كاميرون، زوجة رئيس 

احلكومة البريطانية السابق 
ديڤيد كاميرون، وهي تؤكد أن خط 

أزيائها األول سوف يتفوق على 
معظم مثيالته في هذا املجال.

«سوف يبقى ما شاهدته من مآس مؤلمة في 
ذاكرتي إلى األبد»

املمثل اإلجنليزي توم هيدلستون 
يكشف مدى حزنه وشعوره باأللم 

بعد جولته كسفير ملنظمة اليونيسيف 
في جنوب السودان.

«خايفة الجمهور يكرهني»
املمثلة التونسية فريال يوسف 
بعد انتهائها من متثيل مسلسل 

«حجر جهنم» الذي جتسد فيه 
شخصية سيدة أعمال متتلك «شركة 

أدوية»، بجانب عدد من الشركاء، 
لكنها تكون واجهة تلك الشراكة، 

ولديها عالقات متعددة ومتشعبة، 
وتستغل عالقاتها في تصنيع أدوية 

مشبوهة، وكل من يكتشف ذلك األمر 
حتاول التخلص منه.

«كان كل حياتي»
املمثلة األميركية كوكو اوسنت 

خالل حتدثها بحزن شديد ملوت 
كلبها املدلل سبارتاكوس، حيث 

كانت على حد قولها تعتبره واحدا 
من العائلة، واآلن افتقدت بشدة 

وفاءه النادر.

«إنه في غاية اللطف والمودة»
املمثلة األسترالية كيت ريتشي 

وهي تعرب عن حبها واعتزازها 
بزوجها ستيوارت ويب خالل 

تذكرها اللحظة األولى من لقائهما 
األول.
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6.11 العشاء 

غائم جزئيا
والرياح جنوبية شرقية

سرعتها من ١٥ - ٣٥ كم/س.

العظمى: ٢٦ الصغرى: ١٣

أعلى مد: ١٫٥٠ظ 
أدنى جزر: ٧٫٢٥ص - ٧٫٢٩م

أرقام الجريدة  -  البدالة: ٢٢٢٧٢٧٢٧  ـ  ٢٢٢٧٢٧٢٨   -   إدارة التحرير: ٢٢٢٧٢٨٢٨   ـ   ٢٢٢٧٢٨٢٩  - 
إدارة التسويق والمبيعات:  ٢٢٢٧٢٧٤٣  ـ  ٢٢٢٧٢٧٤٦   قسم حجوزات اإلعالن:  ٢٢٢٧٢٧٥٠ ـ ٢٢٢٧٢٧٥١  - إدارة التوزيع 

واالشتراكات:  ٢٢٢٧٢٧٧٠ ـ ٢٢٢٧٢٧٣٧  -  قسم الشكاوى ٢٢٢٧٢٧٣٧

البقاء هللا

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

شجاع فيحان البراق العتيبي ـ ٧١ عاما ـ هدية ـ ق٢ ـ ش٦ ـ 
م٥١ ـ ت: ٩٩٠٢٥١٣٠ ـ ٩٩٧٨١٨٨٥.

امينة عبداهللا عبداهللا الغنام ـ ٨٩ عاما ـ الرجال: العديلية 
ـ ق١ ـ ش١١ ـ م٧ ـ ديوان الغنام ـ ت: ٥٠٠١٠٠٠٣، 

النساء: القصور ـ ق١ ـ ش٤١ ـ م٧ ـ ت: ٩٧١٧٥٥٦٦.
مرمي محمد املبايع ـ ارملة عطية الكسابرة ـ ٧١ عاما ـ 

الرجال: الرقة ـ ق١ ـ ش١٠ ـ م٣٩٨ ـ ت: ٦٦٥٤٧٦٣٣، 
النساء: الظهر ـ ق٣ ـ ش٤ ـ ج١ ـ م٣ ـ ت: 

.٩٠٩٠٨٨٥٦
فاطمة عبداهللا حمد الهاشمي العجمي ـ زوجة هادي حسني 
هادي العجمي ـ ٤٨ عاما ـ الرجال: في مقبرة صبحان 

فقط ـ ت: ٩٧٧٠٦١٠٠ ـ ٩٩٧٩٧٩٢١، النساء: املنقف ـ 
ق٣ ـ ش١ ـ م٣٩ ـ ت: ٢٣٧٢٣٣٥٥.

سعد فرحان سعيد فرحان الفيلكاوي ـ ٥١ عاما ـ الرجال: 
مشرف ـ ق٤ ـ ش١ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٣٦٦٧٦٩، النساء: 

صباح السالم ـ ق٥ ـ الشارع االول ـ ج١ ـ م١٧.
عماد حبيب محمد الصفار ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: حسينية 

الياسني ـ املنصورية ـ مقابل الدائري الثالث، النساء: 
املنقف ـ ق١ ـ ش١١٥ ـ م٥٢.

فاطمة خليفة علي بن حمد الفضالة ـ ارملة جراح عمر 
الدرباس العمر ـ ٨٤ عاما ـ الرجال: الفيحاء ـ ق٨ ـ 

ش٨١ ـ م٣ ـ ديوان الفضالة ـ ت: ٢٢٥٤٢١٠٠، النساء: 
الشامية ـ ق٩ ـ ش٩٥ ـ م٤ ـ ت: ٢٤٨١٩٧٨٩ ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
احمد زيد محمد الصرعاوي ـ ٧٩ عاما ـ الرجال: كيفان ـ 
ق٤ ـ شارع القدس ـ م٤ ـ ديوان الصرعاوي ـ ت: 
٦٦٧٩٢٢٨٨، النساء: السالم ـ ق٧ ـ ش٧١٦ ـ م١٣ ـ 

الدفن بعد صالة العصر.

طقس غير مستقر و«اإلطفاء» تدعو إلى احليطة واحلذر
واملرزوق لـ«األنباء»: األمطار مستمرة حتى السبت

كونا: دعــت اإلدارة العامة 
لالطفاء امس املواطنني واملقيمني 
الــى ضــرورة أخــذ احليطــة 
واحلذر من عدم استقرار احلالة 
اجلويــة فــي البــالد. وحذرت 
ادارة العالقات العامة واإلعالم
بـــ (اإلطفاء) في بيان صحافي 
من عدم ترك األسالك الكهربائية 
مكشــوفة فــي املنــازل كــي ال 
تتعرض إلى حــوادث التماس 
الكهربائي عند مالمستها ملياه 
األمطــار التي هطلت في أماكن 

ما على منفذ الســاملي ومنطقة 
اجلهراء. وكانت اإلدارة العامة 
لألرصــاد قــد أوردت حتذيــرا 
جويا قالت فيه ان «البالد تتأثر 
بأمطار متفرقــة تكون رعدية 
أحيانا مصحوبة برياح نشطة 
تصل سرعتها إلى أكثر من ٥٠ 
كم/ ساعة على بعض املناطق».

وتوقعت إدارة األرصاد أيضا 
أن يستمر هطول األمطار اليوم 

وغدا.
من جهة أخرى، قال الفلكي 

متفرقة من البالد امس.
وقالت انه علــى املواطنني 
واملقيمني عدم التردد باالتصال 
على هاتف الطوارئ (١١٢) في 
الطارئة واإلنســانية  احلاالت 
لطلب فــرق اإلطفــاء واإلنقاذ 
التــي تعمل بكامــل جهوزيتها 
على مدار ٢٤ ساعة أو االتصال 
على هواتف العمليات املركزية 
اخلاصة باإلدارة العامة لالطفاء.
وقــد ازدانت أرض الكويت 
بأمطار خير كانت غزيرة نوعا 

عادل املــرزوق إن زخات املطر 
كانــت قليلــة ولم تتجــاوز ٣ 
ملم فــي املتر املربــع، وجاءت 
نتيجــة املنخفــض اجلــوي 
املتمركز شــمال شبه اجلزيرة 
العربيــة، والــذي تبلــغ قوته 
٢٠١٠ مليبار، واملرتفع اجلوي 
الذي تبلغ قوتــه ٢٠١٨ مليبار 
واملتمركــز في أقصــى جنوب 
اجلزيــرة العربيــة وبخاصــة 
علــى املرتفعــات اليمنية، مما 
شــكل جبهة هوائية باردة في 

منتصف اجلزيرة العربية حيث 
ساعد هذا املنخفض في امتداد 
املنخفض الســوداني ودخوله 
اجلزيرة وأدى إلى زخات املطر 

في املنطقة.
وأوضح أن هذا الوضع سوف 
يســتمر حتــى الســبت املقبل 
مع زخــات أمطار رعدية، ومن 
املتوقع أن تكون كمية األمطار ما 
بني ٦ و ١١ ملم خالل هذه األيام 
ثم تعقبها فترة من اجلفاف قد 
تستمر حتى منتصف ديسمبر.

(قاسم باشا)أمطار متفرقة على البالد أمس أحد املارة يقي رأسه من األمطار 

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

أمبر هيرد تدفع ٣٥٠ ألف دوالر 
بسبب مماطلة جوني في الطالق

وكاالت: بعد أن أعلنت النجمة آمبر هيرد أنها ستتبرع 
بـــ ٧ ماليني دوالر وهو املبلغ املفترض أن يدفعه طليقها 
النجم جوني ديب لتسوية الطالق، ونتيجة مماطلته في 
الدفع فقد قامت هيرد بإرسال مبلغ ٣٥٠ ألف دوالر ملؤسسة 
ACLU ملناهضة العنف املنزلي في شهر اغسطس املاضي 
بعد أن تأخر جوني ديب في إرسال مبلغ التسوية، ولكن 
احملامي اخلاص بها أكد ملوقع tmz أنه من املقرر االنتهاء 

من هذه التسوية األسبوع اجلاري.
وكان جوني ديب قد بدأ بإرسال قسم من املبلغ لطليقته 

وللمستشفى وهو عبارة عن مبلغ ١٠٠ ألف دوالر.

أمبر هيرد

اخلّبيزة «املصرية» سر جمال املرأة الفرنسية!

حتب أن تعيش مبفردك.. إذن أنت ذكي جدًا!
وكاالت:   - ســنغافورة 
النفــس  علمــاء  توصــل 
جامعــة  مــن  التطوريــون 
سنغافورة لإلدارة وكلية لندن 
لالقتصاد والعلوم السياسية 
إلى أن الناس عموما يشعرون 
بالسعادة عندما يقضون بعض 
الوقــت مــع اآلخريــن، إال أن 
الذين يتمتعون  األشــخاص 
مبعــدالت ذكاء عاليــة هــم 
اســتثناء من هــذه القواعد، 
فغالبا ما يعرف البشر بأنهم 
مخلوقات اجتماعية بالفطرة، 
لكن إذا كنت من محبي الوحدة 
وتبحــث عن ذريعــة لبقائك 
مبفردك، فما عليك سوى القول 

إنك «ذكي جدا».
واســتند العلمــاء في هذا 
البحث إلى دراسة حالة أكثر 
من ١٥ ألف شــخص تتراوح 
أعمارهم بني ١٨ و٢٨ عاما في 
الفترة بني عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢.
ووجــد الباحثون اعتمادا 
على حتليل بيانات املشاركني 
بشأن مستوى ذكائهم والكثافة 

الســكانية فــي املنطقة التي 
عاشوا فيها ومدى رضاهم عن 
حياتهم، أن األشخاص األذكياء 
يتكيفون بسهولة مع محيطهم، 
ولذلك ال يحتاجون للتواصل 
فاألذكيــاء  اآلخريــن،  مــع 
يشــعرون بعــدم الرضا عن 
حياتهم إذا زاد معدل النشاط 
االجتماعي فيها، أو زاد معدل 

تواصلهم مع أصدقائهم.
وقد نشــرت هذه الدراسة 
فــي مجلــة علميــة مؤخــرا 
حتت عنوان «نظرية سافانا 
للسعادة» وكشف الباحثون 
خاللها أن األشخاص األذكياء 
الذين يعيشــون فــي مناطق 
مكتظة يكونون أقل رضا عن 
حياتهــم، كمــا أن اختالطهم 

املســتمر باآلخرين يجعلهم 
أكثر تعاســة لعدم شعورهم 
باالرتيــاح وســط اجلموع، 
كما أشــارت الدراســة إلى أن 
أولئك األذكياء يضعون نصب 
اهتمامهــم حتقيــق أهدافهم 
وطموحاتهم البعيدة األمد وأن 
وجود اآلخرين في حياتهم هو 

مجرد شر ال بد منه.

باريس - وكاالت: مفاجأة 
قــد تبــدو غريبــة، وهــو ما 
أعلنــه اخلبراء الفرنســيون 
مؤخرا، بأن نبات «اخلبيزة» 
املصريــة يســتخدمه خبراء 
الفرنســيون فــي  التجميــل 
جتميل البشرة واجللد، بعد 
أن كشفت األبحاث الطبية في 
اآلونة األخيرة فوائدها اجلمة 
فــي مجال التجميــل، خاصة 
فيما يتعلق بتغذية بصيالت 
الشعر وإكساب البشرة واجللد 
النعومــة املطلوبــة، حيــث 
أصبحت «اخلبيزة املصرية» 
هي سر جمال املرأة الفرنسية.
وفي هــذا املجال مت تطوير 
حمامات زيت من املستخلصات 
الطبيعيــة املتواجدة في نبات 
الشــعر  «اخلبيــزة» لتغذيــة 
وإكســابه البريــق والنعومــة 
الالزمة، فضال عن اســتخدامه 
في تدليك أنسجة اجللد والبشرة 
لتحقيق النعومــة الالزمة في 

غضون ٥ دقائق فقط.
كما يستعني خبراء التجميل 
في فرنسا بقناع معد من بودرة 
نبــات «اخلبيزة» ليتم خلطها 
مبقدار من املاء وعســل النحل 
الطبيعــي والزبــادي كخليط 
لتنظيف مسام البشرة وإزالة 
الرؤوس السوداء مع إزالة بقايا 
املكياج دون التسبب في أضرار 
للبشــرة خاصــة فــي املنطقة 

احلساسة حول العينني.
وعرف نبات «اخلبيزة» منذ 

عهد الفراعنة القدماء ليدخل 
في العديد من االســتخدامات 
الطبيــة والتجميــل وحتــى 
الطهو، فقد حتدث عنه علماء 
الطب العرب مثل العالم ابن 
سينا في كتابه «القانون في 
الطب»، حيــث يحتوي على 
كميــات كبيرة مــن مضادات 
األكســدة التــي تلعــب دورا 
مهما في الوقاية من العديد من 
األمراض اخلطيرة في مقدمتها 
السرطان، فضال عن مكافحة 
الشيخوخة املبكرة ومنع تكون 
التجاعيد واحلفاظ على شباب 

البشرة الدائم.


