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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

مكافآت األعمال املمتازة في 

حسابات املوظفني في مختلف 

جهات الدولة تباعًا.

السعودية تؤكد جاهزيتها األمنية 
والصحية ملوسم احلج.

بارك اهللا بأبناء مملكة اخلير 
وجهودهم في رعاية احلجاج.

مبروك للمستحقني وبدوام 

التميز.

«إدانته ترامب ستمنعه من الترشح مجددا»

بانكــس، محامية  جيل واين 
النيابــة األمريكية في قضية 
واترجيت الشــهيرة، تؤكد أن 
اتهام الرئيس األمريكي السابق 
ترامب بتهمة قلب نظام احلكم 
هي أقــوى إجــراء ملنعه من 

الترشح مجددا.

«حلوم األسماك أقوى من األڤوكادو»

مايلي سايرس، املغنية األميركية، 
تؤكد أنها مضطرة لتناول حلوم 
األسماك، ألن االقتصار على 
النباتــات مثل عصير  تناول 
الغذاء  األڤوكادو ال مينحهــا 

الالزم.

«أطالب إدارة السجن بـ ١٠٠ مليون دوالر»

ر. كيلي، املغني األميركي، احملكوم 
بثالثني عاما في سجن في بروكلني 
يرفع قضية على إدارة السجن 
يطالب فيها بتعويض قيمته ١٠٠ 
مليون دوالر، بعد قضاء أقل من 

أسبوع بالسجن.

«احلب هو قرار البقاء معا»

غولدي هون( ٧٦ سنة) وكيرت 
راسل (٧١ سنة) أثناء قضاء إجازة 
معا في إيطاليا، رغم جتاوزهما 

سن السبعني.

أبعد من الكلمات

٣:١٩الفجر
٤:٥٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٢العشاء

أعلى مد: ٠٥:١١ ص ـ ٣:٤١ م
أدنى جزر: ١٠:٣٣ ص ـ ١٠:٤٢ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

آمنه إبراهيم احلمود: (أرملة خالد عبدالعزيز العمير) ٨٠ عاما - 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٣٢٣٣٢ - شيعت.

خالد سدخان فاضل الفضلي: ٨٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: 
٦٢٢٢٩٩٧٨ - شيع.

مرمي مهنا حماد الزيان: (أرملة أحمد غنام الرشيد) ٨٥ عاما - العزاء 
في املقبرة فقط - ت - الرجال: ٩٧٨٨٤٤٣٢ - ت - النســاء: 

٢٢٥٢٠٤١٥ - ٢٢٥٤٥١٩٥ - شيعت.
مطره خليف سطام العنزي: (أرملة خلف عناد املشحن) ٧٥ عاما 

- العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٩٨٠٤٠٤ - شيعت.
خالد محمد املنيس: ٨٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط 
- ت: ٩٩٦٦٦٣٠٢ - النساء: الفيحاء - ق٦ - شارع اإلدريسي 

- م١ - ت: ٢٢٥٧١٠٢٢ - شيع.

إجناز  بيئي عاملي للمركز العلمي.. سمكة قرش النمر تنجب مولودين

محمد راتب

فــي إجنــاز بيئي عاملــي، جنــح املركز 
العلمي في إنتاج قرش النمر الرملي املهدد 
باالنقــراض، حيــث أجنبت ســمكة قرش 
ميتلكهــا النادي العلمي وتبلــغ من العمر 
٢٠ عاما، مولودين اطلق عليهما اسمي «بدر» 
و«بدريــة» فــي ٢٣ ينايــر املاضي بحوض 
األحياء البحرية، وذلك وفق اســتراتيجية 
ضمنــت منوها بالشــكل الصحيح، ليكون 
أحــد املراكز القليلة في العالم التي جنحت 
في ذلك، وقد متت التسمية وفقا للتصويت 
الذي حسمه محبو املركز العلمي على قناته 

في «إنستغرام».
واحتفاًال بهذا اإلجناز العظيم، عقد املركز 
العلمي مؤمترا صحافيا، بحضور عدد من 
ممثلي املؤسسات والهيئات والشخصيات 
املهتمة بالبيئة واستدامة التنوع احليوي 
ملشاهدة صغار القروش التي أصبحت جزءا 
من مجموعة أسماك قرش النمر الرملي التي 

ميتلكها املركز ألكثر من ٢٠ عاما.
وقال عالم األحياء والعضو السابق في 
مجلس إدارة املركز العلمي د.سالم العبالني 
إن املركز وعلى مدار ٢٢ عاما استطاع ضمان 
وتوفير بيئة مناســبة ألسماك قرش النمر 
الرملي مكنتها من التكاثر طبيعيا وباستمرار 
دون أي تدخل اصطناعي خالل تلك السنوات.

وأضــاف العبالني انه وفقا للدراســات 
العلميــة، فإن هذا النوع مــن أندر فصائل 
أسماك القرش التي تتكاثر داخل األحواض 
املائية، وذلك بسبب ضغوط اإلجهاد املختلفة 
كاالزدحام والنظام الغذائي ودرجة حرارة 
املاء، كما أن فترة حمل إناثها تتراوح بني ١٢ 
إلى ١٤ شهرا، ومن الصعب أن حتافظ على 
حملها لهذه املــدة الزمنية داخل األحواض 
املائية، الفتا الى ان ذلك يعد مؤشــرا على 
الظــروف الصحية اجليدة التي متيز بيئة 
األكواريوم، كما تشير والدة الصغار األصحاء 
إلى أن القيمة الغذائية لنظام أسماك القرش 
الغذائي عالية جدا، األمر الذي ينعكس بشكل 
إيجابــي على ممارســات التربيــة املمتازة 
ملوظفــي إدارة األحيــاء البحريــة والبرية 
وخبراتهم العالية وجميع إدارة املركز العلمي.

وتابــع: أكبر حتد للمركــز العلمي كان 
ضمان حيــاة صغار القروش بعد والدتها، 
حيث حتتاج إلى عناية فائقة حتى تستطيع 
النجاة، ولذلك جند من الصعب جدا تكاثرها، 
وجناة هذا النوع من القروش يعتبر نادرا 
والنماذج الناجحة جدا شحيحة، ومبجرد أن 
متت الوالدة بأمان، هرع فريق األكواريوم، 
على رأسهم املستشار العاملي آندرو كالرك، 
إلى إخراج الصغار من احلوض الرئيســي 
في الوقت املناسب، ومت نقلهم إلى أحواض 
احلضانة لضمان سالمتهم ومراقبة تغذيتهم 

عــن كثب وهذه كانــت أول خطوة، ثم قام 
الفريق بإجراء أشعة مقطعية للصغار للتأكد 
من صحتهم وابتكار استراتيجية للعناية 

بهم وضمان منوهم بالشكل الصحيح.
وعن حالة «بدر» و«بدرية»، قال: يتمتع 
الصغــار بحالة صحية ممتازة، وكان وزن 
كل منها عند الوالدة نحو ٣٫٥ كلغ، وبدأت 
باألكل بعد خمســة أيام من والدتها، وهذه 
حالة طبيعية عند هذا النوع من القروش، 
حيث تولد وفي معدتها صفار بيض وبقايا 
األجنة التي افترســتها داخل الرحم، وبلغ 
وزنها في عمر األربعة أشهر نحو ٩٫٥ كلغ 

ووصل طولها إلى ١٣٠ سم.
وأشــار إلى أن موظفي املركز املختصني 
يقومون بوزن كمية الطعام التي يتم إطعامها 
لهم بعناية للتمكن مــن تتبع الكمية التي 
يستهلكها كل منهم ونستخدم هذه املعلومات 
لتحديد معدالت منوهم، كما جنمع القياسات 
املورفومترية (الوزن والطول) شهريا، ولهذه 
القروش أهمية وقيمة إيكولوجية كبيرة في 
حفظ التوازن احليوي البحري وقيمة علمية 
في مجال البحوث والدراسات، ومبعلوماتنا 
هذه ستزيد معرفتنا أكثر حول أسماك قرش 
النمر الرملي، وستســاعد املنشآت األخرى 
حــول العالم التي تكافح مــن أجل إكثارها 
ورعايتها، كما ميكننا أيضا اســتخدام هذه 
املعلومات لفهم تاريخها الطبيعي بشــكل 

أفضل، واملساعدة في توفير معلومات حيوية 
حول بعض التهديدات البيئية التي تتعرض 
لها مجموعاتها في الطبيعة كالصيد اجلائر 

وغيرها من التهديدات.
خبرات عاملية

بدورهــا، قالت مدير عام املركز العلمي رنا 
النيباري: نحن فخورون بهذا االجناز، ما يؤكد 
التزامنا التام جتاه البيئة وحرصنا على بذل 
كل جهد لتحقيق رسالتنا ورؤيتنا في املساهمة 
على احلفاظ على البيئة واستدامتها، وليس فقط 
من خالل التوعية بل أيضا بأن يكون لنا دور 
فعلي وفعال في ذلك، موضحة أن جناحنا في 
إنتاج قروش النمر الرملي كان بفضل مرافقنا 
عالية اجلــودة، وخبرة موظفينــا املختصني 

ومستشارينا العامليني.
وذكرت النيباري أن املركز العلمي يواصل 
املساهمة باملعلومات العلمية التي من شأنها 
أن تســاعد مراكز األكواريوم األخرى حول 
العالم للمحافظة على بقاء أسماك قرش النمر 
الرملي والتي هي من الفصائل املدرجة على 
القائمة احلمراء للحيوانات املهددة باالنقراض، 
ويسرنا أن ننقل جتربتنا إلى جميع مراكز 
األكواريوم في العالم لنســهم في إنقاذ هذه 
القروش من االنقراض وضمان اســتدامتها 
ونأمل أن نستمر في إنتاج أجيال الحقة منه 

في أكواريوم املركز العلمي.

في خطوة متهد الطريق للمنشآت العلمية حول العالم نحو احلفاظ على الفصيلة املهددة باالنقراض

«بدر» و«بدرية» داخل أحد األحواض املائيةد.سالم العبالني يشرح للحضور عن حالة السمكتني «بدر» و«بدرية»

إعالن الطوارئ في ٥ مناطق 
إيطالية بسبب احلر واجلفاف

رومــاـ  أ.ف.پ: أعلنت إيطاليا حالة الطوارئ في خمس 
مناطق في شمال البالد وأقرت متويال عاجال ملواجهة تداعيات 
موجة اجلفاف التي اجتاحت وادي بو في األسابيع األخيرة وال 
تنفك تزداد سوءا. وقالت احلكومة في بيان إنها أقرت حالة 
الطوارئ في خمس مناطق هي: إميليـ  رومانيا، وفرويليـ  
فينيسيا جوليان، ولومبارديا، وبيدمونت، وفينيتو، وذلك 
حتــى ٣١ ديســمبر. وأضافت أنها قــررت أيضا تخصيص 
مبلغ قدره ٣٦٫٥ مليون يورو (٣٩٫٥ مليون دوالر) ملساعدة 
املتضرريــن. وتواجه إيطاليا موجة حر مبكرة غير عادية 
ونقصا في هطول األمطار، السيما في وادي بو الزراعي في 
شمال البالد والذي تعرض ألسوأ موجة جفاف منذ ٧٠ عاما.

إلــى ذلــك، تواصل البحــث أمس عــن مفقودين بعد 
انفصال كتلة ضخمة عن جبل مارموالدا اجلليدي الذي 
يعد األكبر في سلســلة األلب اإليطالية، مع تكثيف عدد 

الطائرات املسيرة واملروحيات.

دخان متصاعد من حرائق في احراش شمال روما بسبب اجلفاف واحلر     (رويترز)

أخبار أمنية

٨٤٠٠ دينار طارت 
من رصيد مواطن بعد 
رسالة من رقم محلي

ضبط ٢٤ بـ «أعمال منافية» وتسول 
ومخالفات إقامة في شقة ومكتب وهمي

محمد اجلالهمة

واصلت مافيا سرقة األرصدة البنكية ممارساتها 
اإلجرامية باستهداف مواطن وسرقة ٨٤٠٠ دينار 
من رصيده البنكي بعد إيهامه بأن بطاقته البنكية 
قد حظــرت، وأنه يجب عليه االتصال وحتديث 

البيانات.
وقال مصدر امني إن مواطنا في العقد اخلامس 
تقدم إلى أحد مخافر الكويت، وقال انه تلقى رسالة 
بأن بطاقته البنكية  مت حظرها وعليه التواصل 
برقم هاتف محلي، وما إن اتصل على الرقم حتى 
طلب منه بيانات عن بطاقته البنكية مبا في ذلك 
الرقم السري ليتجاوب املواطن مع املتصل ويفاجأ 
برسائل متتالية بعد سحب املبلغ املذكور، ومتت 
إحالة ملف القضية الى اجلهات املختصة مبا في 
ذلك نيابة جرائم املال واملباحث اجلنائية إدارة 

اجلرائم اإللكترونية التخاذ ما يلزم.
ودعا مصدر أمني املواطنني واملقيمني إلى عدم 

التجاوب مع تلك الرسائل.

مبارك التنيب

نفــذ رجــال قطــاع شــؤون 
اإلقامــة واألمن اجلنائي، ممثلني 
في مباحث اإلقامة وإدارة اآلداب 
العامة ومكافحة االجتار بالبشر، 
عــدة حمالت أمنية أســفرت عن 
ضبط ٤ بائعات هوى من جنسية 
افريقية وقواد إفريقي و١٨ مخالفا 
منهم ٣ وافدات داخل مكتب وهمي 

للعمالة املنزلية.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» 
إن مباحث شؤون االقامة داهمت 
مكتبا وهميا للعمالة في منطقة 
الفروانيــة، وضبــط بداخلــه ٣ 
وافدات. وأسفرت احلملة عن ضبط 
١٥ مخالفا لقانون العمل واإلقامة، 
أما رجال مباحث اآلداب فداهموا 
شــقة تســتقبل األعمال املنافية 
وضبطــوا بداخلهــا ٤ افريقيات 
إحداهن كانت في وضعية تلبس، 
ووافدا تبني أنه يعمل في السمسرة 

عدد من مخالفي قانون االقامة الذين مت ضبطهم خالل احلملةعلى الساقطات.

بعد قرن من تطريز كسوة الكعبة.. أسرة قاهرية تواصل نسج خيوط الذهب
القاهرة - «أ.ف.پ»: حتت 
مروحة في القاهرة اإلسالمية، 
يطرز أحمد عثمان، في محله 
بأحد أزقة خــان اخلليلي في 
قلب القاهرة الفاطمية، قطعة 
قماش ســوداء راسما حروف 
آيــة قرآنية بخيــوط الذهب، 
على غرار أجداده الذين كانوا 

يصنعون كسوة الكعبة.
قبل ١٠٠ عام، كانت إبداعات 
أســرة عثمان ترسل الى مكة 
في موكب كبير يحمل كسوة 
الكعبة. ففي العام ١٩٢٤، نال 
جد عثمان الشــرف العظيم، 
حرفتــه،  ألبنــاء  بالنســبة 
املتمثل بإعداد كســوة الكعبة 
التــي تطرز بأوراق الذهب أو 
الفضة ويتم تغييرها كل عام 
في موسم احلج. ويتذكر عثمان 
أن إعداد كســوة الكعبة «كان 
طقســا مقدسا». ويضيف من 
سنة ألخرى، كان ١٠ حرفيني 
يطــرزون الكســوة بخيــوط 
الفضة «الرقيقة جدا ما يجعل 

(أ.ف.پ) أحمد عثمان وأحد مساعديه خالل تطريز نسخة من كسوة الكعبة 

على مدى سنني طويلة تقدم 
هدية من دول إسالمية مختلفة 
تســعى لنيل شرف إعداد هذا 

تطريز ١٠ إلى ٢٠ ســنتيمترا 
يتطلــب يوما كامــال على ما 
يؤكد». وكانت كسوة الكعبة 

الغطاء الذي تبلغ مساحته ٦٥٨ 
مترا مربعا ويطرز، باألحجار 
الكرمية أيضا. اعتبارا من القرن 

الثالث عشر، تولى حرفيون 
مصريون مهمة إعداد الكسوة 
وتطريزها وكانت الســلطات 
تنظم بعد ذلك رحلتها الى مكة.

وكانت القافلة التي تضم 
حراســا ورجــال ديــن تقابل 
بحفــاوة كبيــرة علــى طول 
طريقها من قبل مصريني فرحني 
كانوا يرشونها مباء الورد من 

شرفات منازلهم.
لكن اعتبارا من العام ١٩٢٧، 
بدأ إعداد كسوة الكعبة ينتقل 
الــى مكة املكرمة فــي اململكة 
العربيــة الســعودية. ومنــذ 
العام ١٩٦٢ أصبحت الكســوة 
تصنع هنــاك بالكامــل. لكن 
عائلة عثمان تخصصت بشكل 
أساسي في «تطريز آيات قرآنية 
على منسوجات»، وكذلك في 
تصنيــع منــاذج من كســوة 
الكعبة، بحسبما يوضح أحمد 
عثمــان لوكالة فرانس برس. 
ويقول: «اليوم معظم زبائننا 
يريدون نسخة من الكسوة».

زي عبدالناصر 
والسادات 

وشارة بوتني
حتى ال يجد نفســه 
بال عمل بعد انتقال عملية 
تطريز كسوة الكعبة الى 
مكة املكرمــة، انكب والد 
أحمد عثمان على تطريز 
الشارات العسكرية وكان من 
بني زبائنه شخصيات بارزة. 
ويروي بفخر أنه طرز الزي 
العسكري للرئيسني جمال 
عبدالناصر وأنور السادات. 
بل إنه قام بتصليح شارة 
أحد رجــال األمن الروس 
بالقاهرة آنــذاك.. ويدعى 
فالدمييــر بوتني الرئيس 

الروسي احلالي.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


