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كل »اإلعالم« بين يديك مع »األنباء«

ألول مرة في صحيفة يومية

من خالل صفحاتنا الورقية واإللكترونية يمكنك مشاهدة 
فيديوهات المواضيع من أخبار وتقارير وتحقيقات 

وحتى مشاهدة الكليبات والمباريات بالصوت 
والصورة بلمسة واحدة من جهازك.

لهواة متابعة الفيديوهات عبر تقنية 

»الواقع المعزز« 
يمكنك تفعيل هذه الخدمة من خالل 
تحميل تطبيق Zappar المجاني

نفط الكويت يرتفع.. ويقترب 
من 60 دوالرًا.

٭ شخبار زيادة أسعار البنزين؟!

عام كامل على تنصيب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب.

٭ عام من الكــوارث واألزمات 
السياسية واالقتصادية والنووية.

ملشاهدة  الصفحة بتقنية  الواقع املعزز 

ألول مرة في الكويت

األمنية

آراء
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في ذكرى 
األربعني

«على امللكة االعتذار للشعب»
جيرميــي كوربــن، زعيم حزب 
العمــال البريطاني، يشــير إلى 
امللكة للشعب بعدما  اعتذار  ضرورة 
تبني أنها اســتثمرت نحو ٥ ماليني 
جنيه إسترليني من ثروتها في اخلارج.

«أن تكوني امرأة يعني أنك ستتعرضني للكثير 
من سوء التعامل في حياتك»

الروائية األميركية آن بيرنيز تعلق 
على ما تواجهه النساء من مشكالت 

في عالم الرجال هذه األيام.

«نعم فعلتها أخيرا»
الغناء ماريا كاري تعترف  جنمة 
بأنها أجرت عملية تكميم للمعدة 
من أجل تخفيــض وزنها ألنها باتت 
جتد صعوبة في الرقص أثناء الغناء، 
وألنها سئمت من أولئك الذين ينتقدون 

شكل قوامها.

«املخدرات جعلتني وحشا»
اسطورة عالم الغناء في بريطانيا 
إلتون جــون، الفائز بـ ٨ جوائز 
«غرامي»، يكشف في حديث صريح 
عــن تعاطيه املخدرات في مســتهل 
حياته، وإقالعه عنها فيما بعد ليهتم 

بالنشاط اخليري، الذي حصل من خالله أخيرا 
على «جائزة إنسانية» هذه السنة من مؤسسة 
هارفارد، لقاء مســاندته أبحاث القضاء على 

مرض الـ «إيدز».

أبعد من الكلمات

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

الفجر 4:45
الشروق 6:07 
الظهر 11:32

العصر 2:35
املغرب 4:57
العشاء 6:16

حار نسبيا ورطب نسبيا خاصة 
على املناطق الساحلية مع فرصة 
لتكوين الضباب اخلفيف والرياح 
جنوبيــة شــرقية إلــى متقلبة 
االجتاه سرعتها من: ٨- ٣٥ كم/س

العظمى: ٣٣ -   الصغرى: ١٨

أعلى مد:
 ١:٥٧ ص ـ ٤:٢٧ م

أدنى جزر:
 ٩:٣٥ ص ـ ٩:٣٨ م

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

عبدالرزاق فريد يوسف النجارـ  ٢٥ عاما، دعيج فريد يوسف النجار 
ـ ٢٢ عاماـ  الرجال: ديوان األنصاريـ  الشاميةـ  ق٦ـ  ش٦٣ 
ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٤١٧١٧١ ـ النساء: القادسية ـ ق٢ ـ ش٥ ـ م٢٤ 

ـ ت: ٩٨٧٣٣٣٣١ .
عبداحلكيم عبداهللا محمد يوسف خريبطـ  ٥٧ عاماـ  الرجال: حسينية 
آل بوحمد ـ الدعية ـ ت: ٦٦٢٥٥١٨٣ ـ النساء: القرين ـ ق١ ـ 

ش٣٦ ـ م٩ ـ ت: ٩٩٤٣٦٢٩١.
نوره مســفر جمعان الرشيدي، أرملة محمد مسعود الزوين ـ ٧٦ 

عاما ـ خيطان ـ ق١٠ ـ ش٥ ـ م٨ ـ ت: ٩٩٢٠٤٢٩٩.
زهرة محمد غلوم، أرملة محمود لفته بارونـ  ٨٩ عاماـ  الرجال: 
الرميثيةـ  ق٥ـ  ش املسجد األقصىـ  حسينية عقيلة الطالبنيـ  
مقابل حسينية سيد محمدـ  ت: ٥٠٥٣٤٠٣٠ـ  النساء: الرميثية 
ـ ق٤ ـ ش٤٤ ـ حسينية ام صادق ـ الدفن التاسعة صباحا.

سعيد نومس اسماعيل املطيري ـ ٨٦ عاما ـ الرجال: العارضية ـ 
ق٨ ـ ش٧ ـ م٦٦ ـ ت: ٩٩٠٤٥٧٦١ ـ النساء: الفردوس ـ ق٦ 

ـ ش١ ـ ج١٥ ـ م٢٦.
خالد حمود ســليمان الشمري ـ ٥٣ عاما ـ الرجال: هدية ـ ق٥ ـ 
ش١١ ـ م٦ ـ ت: ٦٧٠٤١١١٣ ـ النســاء: املنقف ـ ق١ ـ ش١٤٧ ـ 

م٣٨ ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
فيصل ابراهيم احلرمي ـ ٦١ عاما ـ الرجال: بيان ـ مسجد اإلمام 
احلسن ـ ت: ٩٩٢٢٢٥٨٦ ـ النســاء: حسينية األئمة االثني 
عشر ـ مقابل مواقف مسجد اإلمام احلسن ـ ت: ٩٤٤٢٩٠٣٩ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

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

علي املتروك

أرجنتو: واينشتاين يستخدم 
عمالء املوساد إلسكات ضحاياه

وصفــت املمثلــة آســيا أرجنتــو تقارير بــأن هارفي 
واينشتاين استخدم عمالء سابقني للموساد للتجسس على 
ضحاياه بأنها «مفزعة». وكان رونان فارو الصحافي في 
صحيفة «ذا نيويوركر» قد نشر مقاال يزعم بأن واينشتاين 
استخدم محققني خاصني في محاولة للتستر على مزاعم 
التحرش اجلنســي. واتهمت املمثلة واملخرجة اإليطالية 
وينســتني باالغتصاب. ونفى املتحدث باسم واينشتاين 

«استهداف أي شخص أو إسكاته في أي وقت».

أميركا تواجه 
تهديدات 

كوريا الشمالية 
مبنظومة «ثاد» 
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باب الثالجة يفسد البيض
البيــض في بــاب الثالجة يبدو األســوأ على اإلطالق 
بحســب اخلبراء، الســيما إذا أردنــا أن نحتفظ بالبيض 
 Vlatka ألطــول فترة ممكنة، هذا ما أكدته خبيرة التغذية
Lake موضحة أن هذا باب الثالجة هو األسوأ، ألنه األعلى 
حرارة في الثالجــة بفعل فتحه وغلقه مرارا، لذا تنصح 
بوضــع البيض داخل الثالجة لكي ال يفســد، ويدوم مدة 
أطــول. وينصح بالتالــي بترك البيض فــي العلبة التي 
نشتريه فيها، ووضعها على الرف األوسط داخل الثالجة.

علي يوسف المتروك
في مناسبة ذكرى أربعين اإلمام 
الحسين٢٠ صفر لعام ١٤٣٧ 

الموافق ٢٠١٥/١٢/١

ــِدُّد ُ يــوَم اْألربعــنيَ ُجتَ َمالِيــنيْ
تُــَردُِّد الَْوالِء  أَهاِزيــَج  وأُْخــَرى 

َعِجبُْت وقــد َمرَّْت ُقــُرْوٌن َعِديَْدٌة
تَتََوقَّــُد ِنيراُنهــا  تَــَزْل  وَملّــا 

ً َوَقْفُت وِبْي َشــْوٌق أُراِقُب ســاِئرا
ــماَكْنيِ يَْصَعُد ِتــِه فــوَق السِّ ِبِهمَّ

وُطهُ يَســيُر وُدنْيــا الْواِلِهــنيَ َحتُ
فال َفَزعاً يَْخَشــى وال َمــْن يَُهدُِّد

ِنســاٌء وأطفــاٌل وِشــيٌْب وِفتْيٌة
ــُد ِلــُكلِّ َمعاِنــي الُْودِّ جاءَْت ُجتَسِّ

ً اْحلُبُّ عاِصفا أَْعماِقهــا  يَُجنُِّح في 
نُــو لَها يَُد يُخاِمُرهــا َشــْوٌق وَحتْ

يَْرتَــْنيِ َقِضيَّةً َوَجْدتُــَك يَابْــَن اْخلِ
َمباِدئُهــا َعْهــٌد وَعــْزٌم وَمْوِعــُد

فحاَرْت ِبَها اْألَْفــكاُر ُمنُْذ انِْطالِقها
ففــي ُكلِّ عــاٍم ُحْزنُهــا يَتََجــدَُّد

َمنــاَرًة تَُكــوَن  أْن  إّال  أَبَــى اهللاُ 
ِألْهــِل التُّقــى نَْهــٌج وَدْرٌب ُمَعبَُّد

َماليــُني ِمــْن ُكلِّ الِْبــالِد تَواَفُدوا
ُد ُمَحمَّ ُمَعزِّيْــَن فيهــا واْملَُعــزَّى 

أَساِئُل نَْفِســي َمْن ِسواَك يَُقوُدُهْم
ُد : أَنْــَت اْملَُوِحّ فيَأِْتــي ِنــداُء اْحلَقِّ

هُ ِريِح يََشــمُّ فِمْن طاِئٍف َحْوَل الضَّ
ـُد يَتََعبـَّ وبــاٍك وِمنُْهــْم ســاِجٌد 

أال ُكلُّ َمْجــدٍ ُدْوَن َمْجــِدَك زاِئــٌل
وُكلُّ ُخلُــوٍد ُدْوَن ما ِنلْــَت يَْخُمُد

ــْت َركاِئٌب َرَعــى اهللاُ واٍد فيِه َحطَّ
بــاِء وتَْقُعُد تَُقــوُم لَهــا ُدنيــا اْإلِ

ٍة ويــا ِفتْيَــٌة باُعــوا اْحلَيــاَة ِبِعزَّ
تَســاَمْوا ُعالً َفْوَق النُُّجوِم وَشيَُّدوا

َعِشــْقتَُك والِْعْشــُق اْملُبَرَُّح ماِلِكي
إذا َمــا اْعتََرتِْني َحيَْرٌة فيِه أْســَعُد

ــْوِق َجْذَوٌة أناُم وفي َقلِْبي ِمَن الشَّ
وأَْصُحو وقد الَحــْت ِقباٌب وَمْرَقُد

ً َسنا الْبَْرِق َهْب لي يا َسنا الْبَْرِق َمْرَكبا
لُوِد وأُنِْشــُد أُطــوُف بِه ُدنْيــا اْخلُ

أَِعنَّةٍ النَّْجــَم فــوَق  أُالِمُس فيــِه 
ِمــَن النُّــوِر ال تَْخبُــو وال تَتَبَدَُّد

نَْهٍج َســلَْكتَهُ َحْوَل  اْملَنايــا  وُم  َحتُ
ـهُ النَّْهــُج الَْقــِوميُ اْملَُســدَُّد ولِكنـَّ

ـٌة ِللدَِّعــيِّ وِذلـَّ فأَْمــا ُخُضــْوٌع 
وأَّمــا ِإبــاٌء ِفيِْه َعــْزٌم وُســْؤَدُد

فلَــْم تَْرتَِضي َغيَْر اْإلباِء َشــِريَعةً
فهــا أَنَْت ِلْألحراِر َكْهــٌف وَمْقَصُد
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