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أبعد من الكلمات

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»نبحث عن عمل يستحق أن نفعله معا«
انيستون )50 سنة(  املمثلة جنيفر 
تتحدث عن اجتماعات لّم الشــمل 
التي تعقدها من زمالئها في مسلسل 

فريندز الشهير.

»تريد زيادة مبيعات كتابها«
املذيع األميركي مات الور )61 سنة( 
يرد على اتهامات زميلته بروك نيفلز 

بأنه حترش بها.

»ينبغي أن تصمت قليال«
املمثــل اإلجنليزي كيت هارنغتون 
)32 سنة( معلقا على قيام زميلته في 
مسلسل جيم أوف ثرونز باحلديث 

عما يحدث في كواليس املسلسل.

»ال يفهم الفرق بني أزياء البنات وأزياء األوالد«
املمثلــة األميركيــة ميغان فوكس 
متحدثة عن مشكالت ابنها الصغير 

نوح )7 سنوات(.

`
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      

 19Friday October 18, 2019 - Issue No.15669 من صفر 1441 املوافق 18 اكتوبر 2019

اجلمعة

واحد أبواللطف

مصنع ينتج محطة وقود متنقلة 
بأيد كويتية ويصدر منتجـاته 

إلى أميركا.

»دراسة«: 64% من البشر 
يثقون بالروبوتـات أكثـر 

من مديريهم.

   هل وصل بنا احلال لهذا 
احلد؟!

   كفو.

14آراء
15

العثور على نشاط إلنسان 
نياندرتال في جزيرة يونانية

اثينا ـ أ.ف.پ: اكتشــف علماء للمــرة األولى دليال على 
وجود إنســان نياندرتال على جزيرة ناكسوس اليونانية 
ما يعيد النشاط البشري في بحر أيجه آالف السنوات إلى 
الــوراء على ما أظهرت دراســة جديدة. وقــال فريق علماء 
اإلناســة واآلثار في مجلة »ســاينس أدفانسيز«، »سمحت 
احلفريــات باحلصول على بيانات متينــة تدعم معلومات 
ســابقة تشير إلى نشاط ثقافي في حوض بحر إيجه يعود 
للعصر احلجري القدمي«. واضاف الفريق »البيانات... تظهر 
أن بحر إيجة كان متاحا أمام اإلنسان القدمي واحلديث قبل 
عشرات آالف السنني مما كان يعتقد سابقا«. وأشارت الدراسة 
إلى أن التواريخ تشير إلى أن اإلنسان القدمي واحلديث »كان 
حاضرا في املنطقة قبل 200 ألف ســنة«. وقد يكون إنسان 
نياندرتال وصل إلى املنطقة خالل فترة تقلص فيها اجلليد 
وكان ميكن الوصول برا أو بحرا من األناضول إلى جنوب 
شرق أوروبا على ما اكدت الدراسة. ويجري الفريق املؤلف 
من خبراء من اليونان وفرنسا وصربيا والواليات املتحدة 
حفريات على تلة ارتفاعها 150 مترا في ســتيليدا في غرب 
ناكسوس منذ 2013. وقد وجد الفريق أدوات حجرية شبيهة 

بتلك التي كان يستخدمها إنسان نياندرتال.

10 كويتيني بني الـ 100 شخصية عربية األكثر تأثيراً في املسؤولية املجتمعية
الشــبكة  أطلقــت 
للمســؤولية  اإلقليمية 
االجتماعيــة »قائمة الـ 
100 شــخصية عربية 
تأثيرا في مجال  األكثر 
املسؤولية املجتمعية لعام 
2019«، وذلك تفاعال مع 
فعاليات شــهر منظمة 
األمم املتحدة. وقال رئيس 
الشــبكة  إدارة  مجلس 
البروفيســور يوسف 
عبدالغفــار، فــي بيان 
صحافي مبناسبة عقد 
فعالية »الكونغرس الدولي 
للمسؤولية املجتمعية« 
في مدينة الرباط املغربية، 
ان االختيــار جاء وفق 
تصنيــف مهني عربي 
أتاح  الشــبكة،  أطلقته 
الفرصة للشــخصيات 
العربيــة التقــدم لهذا 
التصنيف عبر االعالن 

عن شروط التقدم له.
وأضــاف: قامــت 
الهيئــة االستشــارية 
العربي  التصنيف  لهذا 
والتي تضم شخصيات 

املتحدة ـ رئيس  لألمم 
الهيئة اخليرية االسالمية 
د.عبــداهلل  العامليــة 
املعتــوق، ومدير عام 
املعهد العربي للتخطيط 
د.بدر مــال اهلل عثمان، 
كما ضمت القائمة مدير 
التضامن  عام صندوق 
االسالمي للتنمية التابع 
للبنك اإلسالمي للتنمية 
بجــدة د.وليد الوهيب، 
ورئيس املؤسسة العربية 
للقيم املجتمعية د.زهير 
املزيدي، ورئيس مجلس 
التكافل  إدارة جمعيــة 
لرعايــة  االجتماعــي 
املعســرين  الســجناء 
مندنــي،  د.مســاعد 
باإلضافة إلى مدير عام 
بيت الزكاة محمد العتيبي 
واألكادمييــة احلاصلة 
على الدكتوراه في مجال 
املســؤولية املجتمعية 
د.عروب الرفاعي، وكذلك 
املستشــار في مجال 
التنمية املســتدامة بدر 

املطيري.

مهنية وأكادميية عربية 
معتبرة بتحديد خمس 
مجاالت تخصصية مت 
اعتماد الترشــيح على 
أساسها، وهذه املجاالت 

هي: املسؤولية املجتمعية 
ـ والتنمية املستدامة ـ 
وأخالقيــات األعمال ـ 
املجتمعية ـ  واخلدمــة 
املؤسســي،  والتطوع 

إضافة إلى ذلك فقد قامت 
الهيئة االستشارية لهذا 
التصنيف العربي املهني 
والذي يتم اطالق دورته 
األولى هذا العام بترشيح 

شخصيات عربية مؤثرة 
ولها دور بارز مجتمعيا.
ومــن أبــرز من مت 
اختيارهــم من الكويت 
فــي القائمــة: محافظ 

األحمدي الشــيخ فواز 
واخلبيــرة  اخلالــد، 
التربوية الشيخة سهيلة 
سالم الصباح، واملبعوث 
العام  اخلاص لألمــن 

في قائمة الشبكة اإلقليمية وفق تصنيف مهني عربي

الشيخ فواز اخلالد 

د. عروب الرفاعي 

د. بدر مال اهللد. عبد اهلل املعتوق

د. زهير املزيدي

الشيخة سهيلة الصباح

د.مساعد مندني

د. وليد الوهيب

بدر املطيري محمد العتيبي

موءودة تنجو من املوت بعد دفنها حية
لكناو )الهند(ـ  أ.ف.پ: 
باتت الطفلة الرضيعة التي 
عثر عليها مدفونة حية »في 
وضــع جيد« علــى ما قال 
أحد األطباء املشرفني عليها 
فيما باشرت الشرطة البحث 

لتحديد هوية والديها.
الرضيعة  وعثر علــى 
اخلديجــة البالغة ثمانية 
أيــام تقريبــا ووزنهــا 1.1 
كيلوغرام، اخلميس املاضي 
مدفونة في جرة فخارية، 
رجل كان يحفر قبرا البنته 

التي ولدت ميتة. وســجل هذا احلادث في 
بلدة تقع في والية اوتار براديش الكبيرة 

في شمال الهند.
ونقلت الرضيعة إلى مستشفى متخصص 
وهي التزال في حاضنة. وقد عرض سياسي 
مثيــر للجدل تغطية كلفــة عالجها الطبي 
وتبنيها. وقــال الطبيب رافــي خانا الذي 
يعالج الرضيعة لوكالة فرانس برس إنها 

»خرجت من دائرة اخلطر« وقد ازداد وزنها.
وأوضــح »وضعهــا جيد وهي تســتجيب 
لألدوية وتتغذى«. وقدر األطباء والشرطة أن 
تكــون الطفلة الرضيعة بقيت أكثر من يومني 
مدفونة حتت األرض وقد ســمحت لها ثقوب 
بالتنفس. ومتشــط القــوى األمنيــة البلدات 
املجــاورة بحثا عن حاالت والدة جديدة بغية 

إلقاء القبض على الوالدين.

السياسي الهندي راجيش كومار يطمئن على الرضيعة )أ.ف.پ(

»األرصاد«: طقس حار 
وسحب متفرقة وأمطار 

خفيفة متوقعة  مساء اليوم
الكويــت - كونــا: 
أعلنــت إدارة األرصــاد 
اجلوية أن الطقس يشهد 
في هــذه الفتــرة حتى 
مطلــع نوفمبــر املقبل 
تغييرات سريعة نتيجة 
لتأثيــر منخفض الهند 

املوسمي.
وقال مراقب التنبؤات 
اجلويــة بــاإلدارة عبد 
العزيــز القــراوي فــي 
تصريح لـــ »كونا« إن 
درجات احلرارة تشهد 

انخفاضا خالل ساعات النهار وخصوصا ليال.
وذكر القراوي أن الرطوبة النسبية تظهر أحيانا، 
والســيما على املناطق الســاحلية مــع فرص لتكون 
الضباب مع تغير الكتل الهوائية وظهور بعض الغيوم 
أحيانا التي قد يصاحبهــا هطول أمطار خفيفة على 

بعض املناطق.
وأوضح أن الطقس املتوقع لنهار اليوم اجلمعة أن 
يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة 
السرعة وتظهر بعض السحب املتفرقة وتكون درجات 
احلرارة العظمى املتوقعة بني 38 و40 درجة مئوية، 
فيما ســيكون الطقس مســاء اليوم غائــم جزئيا مع 
فرصة ألمطار خفيفة متفرقة ودرجة احلرارة الصغرى 

املتوقعة 22-24 درجة مئوية.
وأفاد بأن الطقس املتوقع غدا السبت حار والرياح 
متقلبة االجتاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 
الســرعة وتظهر بعض الســحب املتفرقــة، مبينا ان 
درجات احلرارة العظمى املتوقعة بني 37 و39 درجة 
مئوية، فيما سيكون الطقس مساء غائما جزئيا والرياح 
شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة 
ودرجة احلرارة الصغرى املتوقعة 22-24 درجة مئوية.

عبدالعزيز القراوي

عواطف محمد جاسم احلمدان، 
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ناصر طلب سعود احمليسن: 73 
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- ت: 50177797 - شيع.

البقاء هلل

يأيتها النفس  املطمئنة  
ارجعي   إلى ربك  راضية 

مرضية  فادخلي  في عبادي  
وادخلي جنتي

5 سنوات سجنًا لفرنسية أخفت طفلتها 
سنتني بصندوق سيارة

أ.ف.پ: أصــدرت  ليمــوج )فرنســا( - 
محكمة اســتئناف فرنســية حكما بالسجن 
خمس سنوات على روزا دا كروز والدة الطفلة 
ســيرينا التي احتجزت في صندوق سيارة 

ملدة 23 شهرا ما تسبب لها بإعاقات دائمة.
فقــد اكتشــف مســؤول مــرآب لتصليح 
الســيارات فــي مدينــة تيراســون )جنوب 
غرب( الطفلة ســيرينا داخل سرير محمول 
في صندوق سيارة أحد الزبائن في أكتوبر 2013 
وهي تعاني كساح األطفال ومحاطة بالبراز، 

كما أنها كانت بخطر جراء نقص األوكسجني. 
وتصحب احلكم الصادر في ليموج )جنوب 
غرب( من قبل محكمة االستئناف العليا في 
أوت فيــني على املرأة بعد أربع ســاعات من 
املداوالت من قبل هيئة محلفني ضمت ثماني 
نساء ورجال واحدا، متابعة قضائية اجتماعية 
مدتها ســت ســنوات مع لزوم متابعة عالج 
نفسي. كذلك، أمرت احملكمة بسحب الوصاية 
على ســيرينا من املتهمة وهي والدة لثالثة 

أوالد آخرين. 

روزا دا كروز خالل احملاكمة ملشاهدة الڤيديوالسرير احملمول الذي وضعت فيه الطفلة سيرينا

باحثان يصوران أسرع منلة في العالم: 
متشي 108 أضعاف طولها في الثانية

باريــس ـ أ.ف.پ: حصل النمل الفضي 
الذي يعيــش في الصحــراء الكبرى على 

لقب أســرع منل في العالم مســجال 
سرعة قصوى بلغت 0.855 

متر فــي الثانية وفقا 
لدراسة نشرت أمس 

اخلميس.
دهــش  وقــد 
الباحثــان هارلد 
وولــف وســاره 

بفيفر مــن جامعة 
أولم االملانية »بأن هذه 

احليوانات الصغيرة وصلت 
سرعتها إلى 0.855 متر في الثانية أي ما 
يعادل 108 أضعــاف طولها« وفقا لبيان 

صادر عن »كومباني أوف بيولوجيست« 
وهــي جمعيــة علميــة علقت علــى هذه 

النتائج.
ويشتهر هذا النوع من 
النمل بقدرته على مسح 
الرمليــة  الكثبــان 
بحثا عــن الطعام 
لتخزينــه حتــى 
عندما تصل درجة 
حرارة الرمال إلى 

60 درجة مئوية.
وملعرفــة املزيد عن 
هذا املوضوع، ذهب الباحثان 
لتصويــره خالل نشــاطه فــي الصحراء 

التونسية في العام 2015.

ملشاهدة الڤيديو


