
جراح مبارك ســعد العساف: 34 عاما ـ الرجال: العزاء باملقبرة ـ 
ت: 55555819 ـ النســاء: جابر العلي ـ ق6 ـ ش35 ـ م6 ـ ت: 

50722288 ـ شيع.
عبدالكرمي مراد عباس البلوشــي: 69 عاما ـ حسينية البلوش ـ 

اجلابرية ـ ت: 97766900 ـ 90068222 ـ شيع.
زايد هجاج محمد الســريحي املطيري: 58 عاما ـ الرجال: صباح 
الناصرـ  ق1ـ  ش19ـ  م12ـ  ت: 98099915ـ  97310300ـ  النساء: 

القيروان ـ ق1 ـ ش138 ـ م556 ـ ت: 66760667 ـ شيع.
عبداحملسن احمد عبداحملسن البابطني: 50 عاما ـ الرجال: النزهة 
ـ ديوان البابطنيـ  ت: 97777779ـ  99644407ـ  النساء: قرطبة 
ـ ق4 ـ ش1 ـ ج5 ـ م15 ـ ت: 99628287 ـ 22550650 ـ شيع.

ياسني عبداهلل محمود الفيلكاوي: 82 عاما ـ الرجال: الرميثية ـ ق1 
ـ شارع الشافعي ـ ج10 ـ م10 ـ ت: 65140002 ـ النساء: السرة 

ـ ق4 ـ ش15 ـ م27 ـ ت: 55448623 ـ شيع.
قاسم حبيب أبل: 84 عاماـ  الرجال: الدسمةـ  مسجد النقيـ  ت: 

99062179 ـ النساء: مشرف ـ ق1 ـ ش9 ـ م21 ـ شيع.
مرمي عبدالرحيم إبراهيم عبداهلل، زوجة يوسف صالح بندر: 51 عاما 
ـ الرجال: الفحيحيلـ  ق3ـ  ش4ـ  م60ـ  ت: 67087049ـ  النساء: 
صباح السالم ـ ق11 ـ ش1 ـ ج5 ـ م9 ـ ت: 66166165 ـ شيعت.
خالد يوســف حمد ابوقريص: 73 عاما ـ الرجــال: كيفان ـ ق1 ـ 
ش11 ـ م2 ـ ديــوان بوقريص ـ ت: 94979060 ـ 25323048 ـ 
النساء: قرطبة ـ ق1 ـ ش1 ـ ج8 ـ م17 ـ ت: 99783060 ـ الدفن 

التاسعة صباحا.
حيات غني محيل الشمري، زوجة عدنان طعمة الشمري: 59 عاما 
ـ الرجال: العارضية الصناعية ـ قاعة املباركية ـ ت: 69099609 

ـ 99421153 ـ شيعت.
حليمة محمد عبداهلل الكندري، زوجة يعقوب يوسف عبداهلل طالب: 
78 عاما ـ الرجال: الشــعب ـ ديوان الكنادرة ـ ت: 99736023 
ـ 99658966 ـ النســاء: غرناطــة ـ ق1 ـ ش3 ـ ج1 ـ م6أ ـ ت: 

24878762 ـ 97111823 ـ الدفن بعد صالة العصر.

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

4:30الفجر
5:49الشروق

11:34الظهر
2:51العصر
5:18املغرب
6:35العشاء

أعلى مد: 00:25 ص ـ 01:03م
أدنى جزر: 06:55 ص ـ 07:08م

الرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية 
شرقية. سرعتها من 6 إلى 28 كم/س.

الطقس:حار ورطب نسبيا على املناطق 
الساحلية وتظهر بعض السحب املتفرقة

العظمى: 39 - الصغرى: 24

13آراء 10أمنية

أبعد من الكلمات

`
خووش حچي يا ألطاف اهلل

رئيس التحرير: 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      
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الثالثاء

واحد أبواللطف

»البلدية« تطلق حملة »خلها 
نظيفة« لالرتقاء مبستوى 

النظافة العامة.

»دراسة«: تقلب مستوى 
الدخل يضر بصحة املخ.

   هذا ما يفسر اللوثة 
العقلية العاملية!

   قواكم اهلل.

»خسرته«
براد پيت يتحسر على تدهور عالقته 
مع ابنــه بالتبني، مادوكس، خاصة 

عقب ذهاب االبن إلى اجلامعة.

»اإلنترنت ُيضخم األحداث«
الشابة  عارضة األزياء واملليونيرة 
كايلي جينيــر، تؤكد أنها انفصلت 

عن خطيبها ترافيس سكوت.

»سأقتلك«
املمثل ببرامج تلفزيون الواقع، روني 
أورتيــز مارجو )33 ســنة( مهددا 
خطيبته جني هيرلي، بسكني، فيما 
وصفته شرطة لوس أجنيليس بأنه 

حادث عنف منزلي بينهما.

»أكبر من أحالمي«
املمثلة درو بارميور )44 سنة( تصف 
برنامجهــا احلواري اخلاص املقرر 
تدشينه قريبا مع قناة »سي بي إس«.

الفتــرة احلالية هي موســم زراعــة النخيل حيث إن 
فصيل النخلة يتغذى على جذوره ملدة شهرين أو ثالثة، 
فمن املستحسن أن يزرع هذه األيام ليكون له متسع من 
الوقت قبل حلول فصل الشتاء لتنمو جذوره في األرض 

واحلذر من سقيه إال بقدر ما يرطب األرض.

من تاريخ ما أهمله التاريخ

زراعة النخيل

د.صالح محمد العجيري
باحث فلكي

مكافحة الفقر متنح أميركيني وفرنسية نوبل االقتصاد بختام موسم جوائز 2019
ســتوكهولم ـ أ.ف.پ: فــي 
ختام موسم جوائز نوبل لهذا 
العــام، فــاز األميركي ابهجيت 
بانيرجــي املولــود فــي الهند 
والفرنســية األميركية اســتر 
دوفلو واألميركي مايكل كرمير 
امس بجائزة نوبل لالقتصاد عن 
أعمالهم حول الفقر، كما أعلنت 
األكادمييــة امللكية الســويدية 
للعلوم. وقالت هيئة التحكيم 
ان اخلبــراء الثالثــة كوفئــوا 
على »إدخالهــم مقاربة جديدة 
للحصول على أجوبة موثوقة 
حول أفضل وســيلة للحد من 

الفقر في العالم«.
وفي منتصف التسعينيات 
أثبــت مايكل كرمير )54 عاما( 
األستاذ في جامعة هارفرد »الى 
اي حــد ميكــن ان تكــون هذه 
املقاربــة قوية عبر اســتخدام 
جتارب ميدانية من أجل اختبار 
مختلف املبادرات التي من شأنها 
حتســن النتائج املدرسية في 

غرب كينيا«.
بعد ذلك قام بانيرجي واستر 

بجائزة نوبــل لالقتصاد »انه 
لشــرف عظيم لــي. للصراحة 
لم اكــن اعتقد انه مــن املمكن 
الفــوز بجائزة نوبــل في مثل 

هذه السن«.
وأضافت »ان جائزة نوبل 
لالقتصــاد مميزة عن اجلوائز 
االخرى بحكم انها تعكس تغيرا 
في االقتصاد العاملي، وان هذا 
االمــر يســتغرق عــادة وقتا« 
قبــل ان يتم تطبيــق النظرية 

في املجال العملي.
وأعمالها خولتها في العام 
2013 ان يختارها البيت االبيض 
كمستشارة للرئيس باراك اوباما 
بشــأن مســائل التنميــة عبر 
انضمامها الى اللجنة اجلديدة 

من أجل التنمية العاملية.
وتعرف جائــزة االقتصاد، 
وهي أحدث جوائز نوبل، رسميا 
باســم »جائــزة بنك الســويد 
للعلوم االقتصادية في ذكرى 
ألفرد نوبل« التي انشئت عام 
1968 لالحتفال بذكرى مرور 300 
عام على تأسيس بنك السويد.

دوفلو بدراســات مماثلة حول 
مســائل أخرى في دول أخرى. 
وباتــت طريقتهــم لالبحــاث 
التجريبيــة تهيمن حاليا على 

االقتصاد التنموي.
وذكرت األكادميية أن »رغم 
التحســن االخير واملهم، يبقى 
أحد التحديــات األكثر إحلاحا 
للبشــرية هو خفض الفقر في 
العالم وبكل أشكاله«. ويعيش 
حوالى 700 مليون شخص في 
فقر مدقع بحسب البنك الدولي.
واســتر دوفلــو )46 عاما( 
اســتاذة االقتصــاد فــي معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
حيث يدرس زوجها أيضا، هي 
إحــدى اخلبــراء االقتصادين 
العالــم  فــي  االكثــر شــهرة 
وخصوصا في الواليات املتحدة. 
نالــت في العــام 2010 ميدالية 
جــون بيتــس كالرك. وهــي 
ثاني امرأة تنــال جائزة نوبل 

لالقتصاد.
وقالت اخلبيرة االقتصادية 
التي اصبحت أصغر الفائزين  ملشاهدة الڤيديو

لالشتراك
22272770
alanba.com.kwلالشتراك عبر املوبايل

الشروط:
• يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« لمدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األلماس وذلك اعتبارًا من 2019/10/6 حتـى 2019/11/30.
• ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقدًا.

• يقتصر هذا العرض على المشتركين األفراد وال يحق للوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات والهيئات الرسمية
   وجمعيات النفع العام أو الخاص والعاملين  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

اشترك واحصل فورًا
على طقم ساعات )رجالية ونسائية( مرصّـع باأللماس!

اأملا�س لكل النـا�س
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