
 «ملاذا يشتمني كيم جونغ أون بالقول اني «عجوز مجنون» 
في حني لم أصفه أنا أبدا بـ «القصير والسمني؟»

  تســاؤل للرئيس دونالد ترامب حول 
الزعيم الكوري الشمالي، مؤكدا أنه ال يريد 
أن يطلق عليه بدوره أوصافا بشعة ألنهما 

قد يصبحان صديقني يوما ما.
  

  «تدفق اليهود األجانب هو املسؤول عن االضطراب 
الدائم القائم في الشرق األوسط»

  هذا التصريح، الذي مت الكشــف عنه 
مؤخرا، كان جزءا من رسالة شخصية كتبها 
األمير البريطاني تشــارلز لصديق عزيز 
في أميركا عام ١٩٨٦، مطالبا فيها احلكومة 

األميركية آنذاك بالتصدي للوبي اليهودي هناك، 
مما يعتبرها البعض اليوم رسالة مناهضة 

للسامية يستحق األمير عليها اللوم بقوة. 
  

  «ال، لم أتورط في مثل هذه األشياء أبدا»
  رئيس احلكومة البريطانية السابق توني 
بلير ينفي أي تــورط له في فضائح 
التحرش، التي يضج بها البرملان ودوائر 
احلكومة اليوم، قائال إنه كان يعيش آنذاك 

في لندن، ولديه أسرة يحبها.
  

  «إنهم يتعرضون إلبادة حقيقية»
  املمثل الكوميدي األميركي الهندي األصل 
عزيز أنصاري يؤكد أن على العالم أال 
يقف مكتوف األيدي، بينما يتعرض شعب 
الروهينغا للقتل وإحراق املنازل على نطاق 

واسع في بلده.
  

  «إنها معضلة حقيقية، فإلى متى نتغاضى عن سلوك 
طغاة هوليوود، ونشاهد أفالمهم املشينة؟»

  الروائي والصحافــي األميركي زان 
بروكس خالل حتدثه عن السمة الالأخالقية، 
التي بات يتسم بها بعض مخرجي ومنتجي 

عاصمة السينما في العالم. 
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 ترامب عبر «تويتر»: ملاذا يسيء إلّي كيم 
جونغ أون ويقول إنني «عجوز» وبينما

  ال أقول إنه «قصير وسمني» أبدًا؟! أنا 
أحاول جاهدا أن أصبح صديقه. 

 ٭ يبدو أن املطالبني بسحب التلفون 
من الرئيس على حق! 

                       يا ألطاف اهللا  خووش حچي 
 عطلة املولد النبوي 3 أيام. 

 ٭ أول عطلة نحس فيها عقب البصمة. 

 ملشاهدة  الصفحة بتقنية  الواقع املعزز  

 ألول مرة في الكويت 

 أبعد من الكلمات 

 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 

 حالة الطقس 

 حالة البحر 

 مواقيت الصالة 
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  العشاء 6:14

 حار نسبيا وتتكاثر السحب تدريجيا 
والرياح شمالية غربية سرعتها من 
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 البقاء هللا 

 عويضة حمد معجب العجميـ  ٩٢ عاماـ  العقيلةـ  ق٤ـ  ش٤٠٢ 
ـ م٦ ـ ت: ٩٩٤٢٥٢٥٠.

  فاطمة علي محمد ـ أرملة حسن سلمان محمد الرامزي ـ 
٨١ عاماـ  الرجال: مسجد اإلمام الباقرـ  الزهراءـ  ت: 
٦٦٦٨٦٥٥٨، النســاء: الزهراء ـ ق٥ ـ شارع مجرن 

احلمد ـ م٤٠ ـ ت: ٩٧٩١١٠٥٦.
  جميلة راضي مكي سبتيـ  ٦٢ عاماـ  الرجال: الدعيةـ  مسجد 
البحارنــةـ  بجانب مركــز االحقاقي الصحيـ  ت: 
٩٧٨٧٩٩٣٠، النســاء: مبــارك الكبيرـ  ق٧ـ  ش٧ـ  

م٤٥ ـ ت: ٦٦٢١٦٧٩٠.
  نورية رشود إبراهيم الرشودـ  زوجة محمد احمد الفضلـ  ٧٠ 
عاماـ  الرجال: مشرفـ  ق٥ـ  ش٣ـ  م٢٩، النساء: كيفان 
ـ ق٢ ـ شارع صالح النمش ـ م٣٣ ـ مقابل الدائري

الثاني. 

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

ا�صرتك واح�صل فوراً

على طقم �صاعات )رجالية ون�صائية(

ع بالأملا�س! مر�صّ

ال�صروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2017/10/15 حتـى 2017/11/25.
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية

   وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.
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ملشاهدة الڤيديو 
 QR ميكن استخدام

كود أو الـ 

  «Run Kuwait» يجمع ٤٠ ألف دينار
   لدعم مركز تأهيل األطفال التخصصي 

(محمد هاشم)   ماراثون «رن كويت» 

 أكثر من ألف موقع على قائمة 
«اليونسكو» لـ «التراث العاملي» 

 على قائمة اليونسكو ملواقع التراث العاملي يندرج 
أكثر من ألف موقع، من بينها أكثر من ٨٠٠ موقع ثقافي 
ونحو ٢٠٠ موقع طبيعي وحوالي ٣٠ موقعا يجمع بني 

الطابعني (مشترك).
  ولقد تأسست منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة املعروفة باســم يونســكو باإلجنليزية، عام 

١٩٤٥ وهي تتخذ من باريس مقرا لها.
  وتعمل املنظمة على إيجاد الشروط املالئمة إلطالق 
حوار بني احلضارات والثقافات والشعوب على أسس 

احترام القيم املشتركة.
  وتصنف اليونســكو أجمــل معالم األرض مبوجب 
اتفاقية حماية التراث العاملي الثقافي والطبيعي لعام 

.١٩٧٢
  وهي اليوم تشــجع التعــاون الدولي بني الدول في 
هذه االتفاقية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي 

وحمايته.
  فالنزاعات واحلروب والكوارث الطبيعية والتلوث 
والصيد املمنــوع والتمدن وتطور القطاع الســياحي 

اجلامح، قد تعرض موقعا تراثيا للخطر.
  ولقد أدرج لغاية اليوم حوالي ٥٠ موقعا على قائمة 

التراث العاملي املعرض للخطر.
  غير أن املجتمعات اإلنسانية تبرز هويتها أيضا عبر 
اللغة واملوســيقى وأشكال التعبير الشفهي واملهارات 

املرتبطة بالفنون احلرفية املتوارثة جيال عن جيل.
  هذه العادات مهددة أيضا، لذلك اعتمدت اليونسكو 
عــام ٢٠٠٣ اتفاقية حماية التــراث الثقافي غير املادي 
بهــدف حماية تراث البشــرية هذا الذي يضم أكثر من 

٣٠٠ عنصر.
  أمــا الئحة التــراث الثقافي غير املــادي فتهدف إلى 
حماية طارئة للتقاليد املعرضة ألخطار التدهور والزوال. 

 اليونيسكو 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 علماء تكساس يكتشفون 
بـ«الصدفة» جينات الشيب والصلع 

 يبدو أن فك لغز الشعر األبيض والصلع أيضا أصبح 
وشيكا حســب دراسة حديثة نشــرت مؤخرا في دورية 
Genes & Development،  وكانت مجموعة علماء من جامعة 
 University of Texas Southwestern) ســاوثرن تكســاس
Medical Center) يجرون أبحاثا على نوع معني من األمراض 
اجلينية النادرة على فئران مختبرات، اكتشفوا أن بروتينا 
يســمى KROX٢٠ يتحــول فــي خاليا اجللد التــي تتبدل 
وتنتج بالتالي بروتينا آخر يسمى عامل اخلاليا اجلذعية 
(stem cell factor). واكتشف العلماء أن لدى الفئران على 
األقل، يصبح هــذان البروتينان مهمني في عملية الصلع 
و«الشيب» أو إنتاج الشعر األبيض، فحني أوقف العلماء 
إنتــاج KROX٢٠، توقف منو شــعر الفئــران، وفي نهاية 
املطــاف أضحت «صلعاء» أو دون شــعر. وعندما حذفوا 

(stem cell factor)، أصبح وبر الفئران أبيض. 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 فرحة أبناء املغرب بالتأهل إلى مونديال روسيا ٢٠١٨                       (أ.ف.پ) 

 ملشاهدة الڤيديو  ميكن استخدام QR كود أو الـ  

 تأهل تاريخي
  لـ ٤ منتخبات 

عربية إلى 
املونديال
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