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حتاول بيع 
مولودتها

بـ 1000 دوالر

الشوكوالتة.. 
تبعد اخلرف

19 سجينًا 
يحاولون االنتحار 

جماعياً

موسكو ـ يو.بي.آي: اعتقلت 
الشرطة الروسية امس شابة بعد 
محاولتها بيع ابنتها البالغة من 
العمر 4 اشهر مقابل 1000 دوالر، 
وهي تواجه عقوبة سجن تصل 

الى 10 سنوات.
ونقلت وكالة انباء »نوفوستي« 
الروســـية عـــن بيـــان لالدعاء 
في منطقة ســـمارا ان املواطنة 
الشابة اعتقلت لدى  القرغيزية 
محاولتها بيع الطفلة البالغة من 
العمر 4 اشهر، والتي اعترفت، 
انها ابنتها مقابل 35 الف روبل 

)1000 دوالر(.
وفتحت قضية جنائية ضد 
املـــرأة بتهمة االجتار بالبشـــر 
وهي حاليا في احلجز وتواجه 
عقوبة تصل مدتها الى 10 سنوات 

بالسجن.
والطفلة في حالة صحية جيدة 

وهي تتلقى رعاية طبية.

رومـــا ـ يو.بـــي.آي: اظهرت 
دراســـة جديدة ان تناول كمية 
محددة من الشوكوال يوميا يساعد 
على ابعاد اخلرف والزهامير عن 

االشخاص.
ووجـــد الباحثـــون بجامعة 
»الكيال« االيطالية ان اســـتهالك 
الكاكاو يوميا يساعد على حتسني 
حال »ضعف االدراك املعتدل« التي 
تتسبب في ضعف في الذاكرة قد 
يتطور الى اخلرف او الزهامير 

عند املرضى الكبار في السن.
وقد شملت الدراسة 90 مسنا 
يعانـــون من »ضعـــف االدراك 
املعتدل« وطلب منهم شرب اما 
990 مليغراما من شراب الكاكاو 
املطعـــم يوميا او 520 مليغراما 
او 45 مليغراما منه على مدى 8 
اسابيع. ويحتوي هذا الشراب 
علـــى مادة فالفانـــول املرتبطة 
بتقليص خطر االصابة باخلرف 
واملوجـــودة بأنواع مختلفة من 
االطعمة مبا فيها منتجات الكاكاو 

مثل الشوكوال االسود.
الوظيفة االدراكية  وروقبت 
عند املشـــاركني عبر اختبارات 
العوامل التي تشتمل على عمل 

الذاكرة وسرعة املعاجلة.

موســـكو ـ يو.بي.آي: حاول 
19 ســـجينا في مركز لالصالح 
بسيبيريا الروسية تنفيذ انتحار 

جماعي عبر قطع اوردتهم.
ونقلت وكالة انباء »نوفوستي« 
الروســـية عن مكتـــب االدعاء 
االقليمي ان احلادثة وقعت عند 
الساعة السادسة من مساء امس 
االول بالتوقيت احمللي للبالد حيث 
استخدم السجناء شفرات حالقة 

مستعملة لقطع اوردتهم.
وقالـــت الســـلطات ان »كل 
املدانـــني تلقوا العـــالج الطبي 
وحياتهم حاليا ليست بخطر« 
مضيفة أنه مت تشديد االجراءات 
االمنية في السجن وان الوضع 
حتت الســـيطرة. وتوجه فريق 
من احملققني بقيادة نائب رئيس 
االدعـــاء في ياكوتيـــا بوريس 
سامويلينكو الى السجن للتحقيق 
باحلادث والنظـــر في اخلروق 
املمكنة حلقوق السجناء من قبل 

سلطات السجن.

صنارة صيد عمرها 
أكثر من ألفي عام 

أنقرة ـ يو.بي.آي: عثر علماء 
آثار في تركيا على صنارة صيد 
يعـــود عمرها إلى أكثر من ألفي 
عام في مدينة »بارون« األثرية 

في والية جنق قلعة.
وذكرت وكالة أنباء »األناضول« 
أن علماء اآلثار في مدينة باريون 
األثرية القريبة مـــن قرية كمر 
التابعة لوالية جنق قلعة عثروا 
أثناء إجراء بعض احلفريات بأحد 
القبور الذي يعود أللفي عام على 
صنارة صيد ومكـــوك صنارة 

مصنوعة من معدن البرونز.
وقال د.جواد باشاران عضو 
الهيئة التدريسية بقسم علم اآلثار 
في جامعة اتاتـــورك أن مدينة 
باريون كانت في احلقبة القدمية 

مركزا مهما لصيد السمك.
وأشار باشاران الذي يترأس 
أعمال احلفر إلى أن غالبية سكان 
باريون كانـــوا يعملون مبجال 
صيد األسماك وما تزال هذه املهنة 
حتى يومنا احلالي تعتبر مهنة 

رئيسية باملنطقة.

إصابة 12 شخصاً بني قبيلتني بسبب.. »بطيخة«

حقل ماريغوانا مساحته 70 ألف م2 في روما

اجلزائر ـ يو.بـــي.آي: أدى خالف بني بائع 
بطيخ وأحد زبائنه حول سعر بطيخة ومذاقها 
الى نشوب اشتباكات قبلية دامية شرق اجلزائر 
أصيب خاللها 12 شـــخصا على األقل بينهم 4 
في حالة خطرة. وقالت صحيفة »الشـــروق« 
اجلزائرية امس: ان 12 شخصا على األقل أصيبوا 
من بينهم 4 بجروح خطيرة وهم حاليا حتت 
العناية الطبية املركزة إثـــر تلقيهم ضربات 
بليغة على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة 
وطعنات باخلناجر في مدينة طامزة في والية 
خنشلة شرق اجلزائر، وذلك بسبب عملية بيع 
عادية في سوق املدينة لفاكهة البطيخ انتهت 
باستنجاد كل طرف بأفراد من عائلته ومنها إلى 
أبناء قبيلته. وأوضحت أن املواجهات اندلعت 
بني زبون وتاجر يبيع في الطريق العمومي كل 
واحد ميثل قبيلة من مدينة طامزة احملسوبة 

على قبيلة أوالد يعقوب، وذلك بعد سوء تفاهم 
بخصوص عملية بيع بطيخة بني خوف الزبون 
من كونها سيئة املذاق برغم غالء ثمنها وبني 
تأكيد البائع على جودتها وعلى أن ســـعرها 
معقول. وأشارت الصحيفة الى أن كل واحد ظن 
أن الطرف اآلخر يستهزئ به، فعلت األصوات 
وحتولت إلى عراك لتتحول املناوشات الكالمية 
إلى شجار تبادل فيه الطرفان اللكمات قبل أن 

يفرق بينهما.
وأضافت أن الطرفـــني وبعد صالة املغرب 
استنجدا بأفراد من عائلتيهما وأبناء قبيلتيهما، 
وقام كالهما بتعبئة العشرات من أبناء قبيلته 
في شاحنات واندلعت بينهما مواجهات دامية 
أسفرت عن 12 جريحا قبل تدخل شرطة الدرك 
التي طوقت املنطقة وسارعت الى احتواء القضية 

وفتحت حتقيقا في مالبساتها.

روما ـ يو.بي.اي: قالت الشرطة االيطالية 
اول من امس انها عثرت على حقل للماريغوانا 
مساحته 70 الف متر مربع في ضواحي روما 
وانها صادرت 340 كيلو غراما من هذه املادة.

ونقلت وكالة »انسا« االيطالية عن شرطة 
روما انها اكتشفت شـــبكة هائلة من البيوت 
البالســـتيكية املخبأة حتت االرض مزروعة 

باملاريغوانا في ضواحي العاصمة روما يبلغ 
مجموع مساحتها 7 هكتارات مربعة اي 70 الف 
متر مربع. واشارت الى انها اعتقلت رجال يشتبه 
بتورطه في زراعة هذه البيوت وصادرت 340 
كيلـــو غراما من هذه املادة، وهذه املرة االولى 
التي يعثر فيها على هذه املســـاحة املزروعة 

بالنباتات املمنوعة في العاصمة االيطالية.

للحصول على نسختك قم بزيارتنا على

www.alanba.com.kw/worldwide

احصل على عدد اليوم
 .. بتاريخ اليوم
 .. گل يوم
في أغلب مدن العالم

صحيفة گويتية يومية سياسية شاملة

عبر املوبايل

قذائف حية في متحف حربي بريطاني

تظاهرة في نيويورك ضد برنامج ميجد احلرب
و7 من الفائزين بـ »نوبل« يطالبون القناة بوقفه

واســـتدعى اجليش الذي أوفد 
فريقـــا من خبـــراء املتفجرات 

للتعامل معها.

عسكرية حقيقية«، على حد قول 
»أن بي ســـي«. ومساء االثنني، 
رفع املتظاهـــرون الذين كانوا 
فـــي غالبيتهم نســـاء من فئة 
عمرية محددة الفتات كتب عليها 
»احلرب ليســـت لعبة« و»عار 

على أن بي سي«.
وطالبوا بإلغاء البرنامج الذي 
كان من املفترض عرض احللقة 

ـ يو.بي.آي: استدعى  لندن 
متحف حربي بريطاني اجليش 
لتفجيـــر قذائف مـــن مخلفات 
احلـــرب العامليـــة الثانية كان 
يعرضها على مدى الســـنوات 
العشرين املاضية بعد أن اكتشف 

أنها التزال صاحلة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« 
في عددهـــا االثنني إن موظفي 
متحـــف »دوركينغ« مبقاطعة 
ساري صدموا حني علموا بأنهم 
عرضوا حياة الزوار للخطر ملدة 
عقدين من الزمن وقام اجليش 
القنابل غيـــر املتفجرة  بإزالة 
)قذيفتا مدفع وقنبلة مضيئة( 
على عجل وتفجيرها في منطقة 

آمنة.
متحـــف  أن  وأضافـــت 
»دوركينغ« اكتشف أن القذائف ما 
تزال صاحلة أثناء قيامه بعملية 
فحص روتينيـــة ملعروضاته 

نيويـــوركـ  أ.ف.پ: تظاهر 
نحـــو مائة شـــخص أمام مقر 
تلفزيـــون »أن بي ســـي« في 
نيويورك، احتجاجا على برنامج 
جديد من نوع تلفزيون الواقع 
يتواجه فيه عدد من املشاهير 

في مهمات شبه عسكرية.
وقد وقع سبعة من حائزي 
جائـــزة نوبل منهم األســـقف 
اجلنوب إفريقي دزموند توتو، 
على رسالة مفتوحة طالبوا فيها 
»أن بي سي« بإلغاء البرنامج.

لكن تلفزيون »أن بي سي« 
يعتبر أن البرنامج الذي يحمل 
اسم »ستارز إيرن سترايبس« 
ويقدمه اجلنرال ويسلي كالرك 
القائد األعلى لقوات  الذي كان 
حلف شمال االطلسي في أوروبا 
»يكـــرم الرجال والنســـاء في 

اجليش األميركي«.
إال أن بعض األهل واألجداد 
واحملاربني السابقني استنكروا 
البرنامج ألنه في رأيهم »يصور 
احلرب على أنها لعبة« ويضم 
مشاركني يتواجهون »في مهمات 
معقدة مستوحاة من مناورات 

األولى منه مساء االثنني، علما 
أنهم متكنوا من جمع أكثر من 

17500 توقيع ضده.
وقالت جوان وايل مؤسسة 
جمعية »جـــدات ضد احلرب« 
»قتل ستة جنود يوم اجلمعة 

املاضي في أفغانستان.
من املعيب أن تعرض محطة 
تلفزيونية ضخمة برنامجا ميجد 
احلرب بينما ميوت شبابنا في 

حروب حقيقية«.
وأضافت سارة فورهو وهي 
عضو في مجموعة »ميليتاري 
فاميليز سبيك آوت« )عائالت 
اجلنود ترفـــع صوتها( »عاد 
ابني من حربني حقيقيتني في 
العراق وأفغانستان وآثار احلرب 
محفورة في جسمه وقلبه. أجد 

األمر مشينا جدا«.
ومـــن بني املشـــاهير الذين 
اختيروا للمشاركة في البرنامج، 
تـــود بالني زوج ســـارة بالني 
مرشـــحة احلـــزب اجلمهوري 
السابقة ملنصب نائب الرئيس، 
وليلى علي ابنة أسطورة املالكمة 

محمد علي.

احدى العامالت باملتحف بجانب القنابل قبل نقلها

ملصق برنامج ستارز إيرن سترايبس

طالب كويتي يحصل على املركز الرابع عامليا 
في مسابقة الطائرات املتحركة ذاتيًا

حصـــل طالب كويتي فـــي جامعة »اولد 
دمينني« في واليـــة فيرجينيا في الواليات 
املتحدة األميركية على املركز الرابع في مسابقة 
»الطائرات املتحركة ذاتيا« التي تنظمها جامعة 

»نورث دكوتا« سنويا.
وقال الطالب عبدالرحمن صالح العتيبي 
لــــ »كونا« امس ان »هـــذه الطائرة التي مت 
تطويرها كانت حتلق بـ »رميوت كنترول« 
وكان علـــي ان أقوم ببرمجـــة هذه الطائرة 

لتحلق بنفسها دون تدخل بشري«.
وأضاف ان هذه الطائـــرة الذاتية تقوم 
باملســـح الراداري للمكان الذي تتواجد فيه 
بواسطة حساســـات حتت األشعة احلمراء 
الطائرة  وحساسات صوتية اخرى وتقوم 
بالتأكد من قراءات احلساســـات بأخذ صور 
بالبرنامج املعد مســـبقا  للمكان وحتليلها 

فيها.
وأوضح العتيبي ان فكرة هذا العمل هي 
إثبـــات القدرة على إمكانية حتليق الطائرة 

اآللية ذاتيا دون تدخل من اي إنســـان بعد 
تشـــغيلها، مشـــيرا الى انه متكن من جعل 
الطائرة تدخل من نافذة املبنى دون ان تراها 
كاميرات مثبتة على املبنى واألشـــعة حتت 

احلمراء املوجودة بداخله.
وأشار الى ان هذه املسابقة تنظم سنويا في 
الواليات املتحدة األميركية والصني ويشارك 
فيها عدد من اجلامعات العريقة حول العالم 
التي لها اجنازات في علوم تكنولوجيا الطيران 

الذاتي والهندسة.
وذكر ان من بني الدول التي شـــاركت في 
هذه املســـابقة أميركا والصني والهند وكندا 
وتشيلي واالمارات العربية املتحدة وقطر.

وأعـــرب العتيبي عن فخـــره واعتزازه 
بتحقيق هذا االجنـــاز العلمي الذي يضاف 
الى سجل إجنازات أبناء الكويت في امليادين 
العلمية حول العالم مهديا هذا االجناز الى 
صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد والى 

الشعب الكويتي العزيز.

الطالب عبدالرحمن صالح العتيبي احلاصل على املركز الرابع

إلى  ونســـبت الصحيفـــة 
متحدثة باســـم املتحف قولها 
القذائف  »فتحنا حتقيقا حول 
ويعتقد أنها تبرعات تاريخية 
حصل عليها املتحف من هواة 
جمع التذكارات كانوا يحتفظون 
بها في خزائنهم قبل أن يسلموها 

للمتحف«.
وأشارت إلى أن القذائف كانت 
تعرض إلى جانب خريطة حرب 
الطائرات  أماكن حتطـــم  تبني 
واالنزاالت اجلويـــة والقنابل 
والصواريخ والقنابل احلارقة 
التـــي ســـقطت علـــى منطقة 
دوركينغ خالل احلرب العاملية 
الثانية. وقالت »ديلي ميل« إن 
وزارة الدفاع البريطانية أكدت 
امللكي  اللوجســـتي  الفيلق  أن 
قام بنقـــل القذائف من متحف 
دوركينغ وتفجيرها في موقع 

آمن.


