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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

جنان الشهاب تفوز باجلائزة 
الذهبية في بطولة العالم 
لالختراع والبحث العلمي.

عالج ثوري عن طريق الفم ملرضى 
السكري يغني عن احلقن.

كفو.. منها ألعلى.الفائدة احلقيقية للعلم.

٤:٠٥الفجر
٥:٢٧الشروق

١١:٤٧الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٠٧املغرب
٧:٢٦العشاء

أعلى مد: ٠٣:٥٠ ص ـ ٠٦:١٠ م
أدنى جزر: ١١:٣٨ ظ - ١١:٠٤ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٦

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

البقاء هللا

٦٣ عاما - الرجال: العزاء في  ناظم محمد راشد احلديبي الدوسري:
املقبرة فقط - ت: ٦٥٦٣٥٢١١ - ٩٩٣٠٣٠٤٦ - النساء: مبارك 
الكبير - ق٥ - ش٢٢ - م٣ - ت: ٩٩٩٩٠٧٣٠  ٩٤٩٢٥٦١٢ - شيع.
٧٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  عبداهللا فهيد محمد احلريتي:

٥١٣٣٣٧٩٠ - شيع.
فكرية صالح البالل: (أرملة اليش حسني العنزي) ٧٠ عاما - الرجال: 
سعد العبداهللا - ق٩ - ش٩٠١ - م٢٧٦ - ت: ٥٠١٥٠٠٥٥ - النساء: 

الدوحة - ق٤ - ش٧ - م١٧ - ت: ٩٩٩٩٩٧٥٤ - شيعت.
٨٥ عاما - حسينية آل ياسني - املنصورية  جواد حسن ياسني احلداد:

- ق٢ - ش٢٩ - م٣١ - ت: ٦٦٨٠١٠٨٨ - شيع.
٨٨ عاما - الرجال: السرة - ق٣ - ش  زهير جميل شريف بيضون:
علي بن أبي طالب - م٣١ - العزاء (يومي السبت واألحد) ت: 

٩٩٩٩٣٢٥٢ - النساء: النزهة - ق٣ - ش٣١ - م٣٣ - شيع.
١٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  مشعل هايف نايف املطيري:
ت: ٩٤٤٤٧٨٧٤ - النساء: األحمدي - ق٢ - ش٢ - م٣٥٣ - ت: 

٥٥٧١١١٦٢ - شيع.

«نختبر الســيارة الكهربائية في بيئة 
اخلليج»

إيلون ماســك، مالك شركة 
تسال يعلن إرســال سيارات 
اختبارية إلى إمارة دبي الختبار 
قيادتها وأدائها في بيئة اخلليج.

«لم يرتبط أبدا بفتاة عمرها فوق ٢٥»
مجلة باجن شــوبيز، تعلق 
ليوناردو  النجم  انفصال  على 
دي كابريو مؤخرا عن خطيبته 
كابيال موروني، بعد بلوغها سن 

٢٥ سنة.

«جداول أعمالنا مزدحمة»
مايا غاما، املذيعة البريطانية 
(٢٨ ســنة) تعلن انفصالها عن 
خطيبها بن سيمونز، وذلك لتعذر 
التقائهما بسبب تعارض جداول 

أعمالها املزدحمة.

«مزق القناع الذي ارتداه أمامنا طوال 
٣٠ عاما»

الكوميدي  ديف شــابيل، 
األميركي، يصف حلظة صفع 
املمثل ويل سميث لكريس روك 
خالل حفل األوسكار، ويؤكد: 
أثبت أنه مجرد رجل من شوارع 

فيالدلفيا

أبعد من الكلمات

أنهار من األملاس جتري في كوكبني حول الشمس

وسـهـــــل األوكسجـــــني 
«املوجود بكميات كبيرة في 
هذين الكوكبني» عملية تشكيل 
األملاس. ويعتقــد العلماء أن 
األملــاس الذي يتشــكل على 
هذيــن الكوكبــني قــد يكون 
حجمه أكبر مــن ذلك املكون 
في االختبارات املنجزة على 
األرض، وقد يــوازي حجمه 
ماليني القراريط، على ما ذكر 

بيان نشر مع الدراسة.

والهيدروجني واألوكسجني، ثم 
عرضوه للحرارة عبر استخدام 
ليزر قوي في مختبر «سالك» 

في ستانفورد األميركية.
وأشــار كــراوس إلــى أن 
االملاس النانوي الذي تشكل 
متت رؤيته من خالل أشــعة 
سينية بسيطة جدا لكن ذات 
كثافــة مذهلة، وهــو صغير 
لدرجــة أن رؤيتــه بالعــني 

املجردة مستحيلة.

«اتــش زد دي آر» وجامعــة 
«روستوك» األملانية و«إيكول 
بوليتكنيك» الفرنسية إعادة 
إنشاء الشروط التي تتشكل 

فيها أنهر األملاس.
واستخدموا نوعا بسيطا 
من البالستيك، يستخدم في 
تصنيع عبوات املشــروبات 
الغازيــة، ليلعــب دورا فــي 
مــزج املكونــات الضرورية 
لتشكيل األملاس وهي الكربون 

باريس - أ.ف.پ: يحتمل 
أن تكــون بعــض الكواكــب 
قادرة على تشكيل أنهار من 
األملاس، على ما أظهرت دراسة 
نشــرت اجلمعة واستخدمت 
نوعا بســيطا من البالستيك 
إلعادة إنشــاء الظروف التي 
يفتــرض أن تكــون أدت إلى 
وجــود األملــاس فــي جوف 

كوكبي أورانوس ونبتون.
العلمــاء فرضية  ووضع 
بــأن ضغوطا هائلــة حتول 
إلى  الهيدروجــني والكربون 
أملاس يتدفق على عمق آالف 
الكيلومترات حتت السطحني 
الغازيني للكوكبني العمالقني 

اجلليديني.
وأشارت الدراسة املنشورة 
في مجلة «ساينس أدفانسز» 
إلى أن احتكاك األوكسجني بهذا 
املزيج يسهل تكوين األملاس. 
وأوضــح دومينيك كراوس، 
وهو عالم فيزياء من مختبر 
األبحاث األملاني «اتش زد دي 
آر» وأحد املشاركني في إعداد 
الدراســة، أن هذه األنهار هي 
على األرجح مــن نوع مميز 

جدا.
ويحاول علماء من مختبر 

مزج الكربون والهيدروجني واألوكسجني قد يكون شكل األملاس في كوكبي أورانوس ونبتون

أمن

ميغ بيالمي

تاجر الشبو اإليراني يعترف 
بجلب املخدرات من موطنه

عسكري «التسوق» طلب 
«كلمة راس» مع شخصية مهمة

اعتقال طيار أميركي هّدد 
بإسقاط طائرته على متجر شهير

پولنديون يولدون الكهرباء 
من الدراجات ملشاهدة األفالم

محمد اجلالهمة

أحــال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
محمد قبازرد إلى النيابة العامة يوم امس وافدا إيرانيا عثر 
بحوزته علــى ١٥٠ غراما من مخدر الشــبو، قام بتخزينها 
في اكياس بأحجام غرام وغرامني و٥ غرامات، فيما اعترف 
الوافد بأنه جلــب املواد املخدرة املضبوطة لدى قدومه من 
موطنــه ووصوله إلى البالد بحرا. وكانت معلومات وردت 
الى رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات عن اجتار ايراني 
في مادة الشــبو املخدرة ليتم استصدار إذن نيابي وضبط 
الوافد متلبسا ببيع كمية من املخدر، وبتفتيش مسكنه في 

مبارك الكبير مت العثور على نحو ١٥٠ غراما.

عبدالكرمي أحمد

بعــد تفاعل كبير مع واقعة التصرفــات غير الالئقة 
ألحد العســكريني في ســوق شــعبي مبنطقة الشويخ، 
كشف مصدر أمني لـ «األنباء» عن خط سير الضابط بعد 
هذه الواقعة، حيث إن الضابط توجه إلى إحدى وكاالت 
السيارات في منطقة الري وصدرت عنه جتاوزات بحق 

موظفيها أيضا.
وأضــاف املصدر: توجه الضابــط، وهو برتبة مالزم 
في القوات اخلاصة، الحقا إلى منزل شخصية مهمة جدا 
وطلب أن يلتقي صاحب املنزل لتكون بينهما «كلمة راس»، 
ولدى توقيفه هرب إلى جهة غير معلومة قبل أن ينتشر 

الڤيديو ويتم ضبطه من قبل رجال املباحث اجلنائية.
وذكــر املصدر أن الضابط أحيل إلى الطب الشــرعي 
للوقوف على حالته وسط ترجيحات بأنه في حالة غير 
طبيعية، مرجحا ان تتم احالته إلى احملكمة العســكرية 
جراء ما صدر عنه من تصرفات وســلوكيات غير الئقة 
ومن شأنها اإلضرار بسمعة رجال األمن والذين يبذلون 

جهودا كبيرة في حفظ األمن.

وكاالت: ذكــرت شــبكة «ســي ان ان» االميركيــة انه 
مت اعتقــال قائــد طائرة صغيرة كان قد هدد بالســقوط 
بها عمدا على أحد متاجر سلســلة وول مارت في والية 

مسيسيبي األميركية.
هذا، وذكرت وسائل إعالم محلية أمس أن قائد الطائرة 

هبط بها في أحد احلقول.
وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالوالية قد قالت إنها 
حتدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت املتجر ومحطة وقود.
ونقلــت صحيفــة ديلي جورنال عن مصــادر عديدة 
قولهــا إن الطائرة هبطت في آشــالند، وهي منطقة ذات 
كثافة سكانية منخفضة من والية مسيسيبي، وإن الطيار 

على قيد احلياة.
وكانت الشرطة اعلنت في وقت سابق امس السبت 
أنه مت إخالء متجر وول مارت ومحطة للوقود وتفريق 

الناس بعد ان تلقت بالغا بالواقعة.

وارسو - رويترز: بالنسبة ملاريك كاسيفيك (٦٣ عاما)، 
ال توجد طريقة لقضاء أمسية اجلمعة أفضل من مشاهدة 
فيلم وركوب الدراجة والقيام بشــيء مفيد للكوكب، كل 
ذلك في آن واحد. وقال لرويترز «نتعلم كيف نتكيف مع 
عالم جديد»، وذلك بينما كان يقود دراجة ثابتة وعيناه 
تركزان على شاشة توضح له نسبة شحن الطاقة املولدة 
لعرض فيلم في متنزه بول موكوتوفسكي بوسط وارسو.

كان كاســيفيك واحدا من عشــرات الپولنديني الذين 
جتمعوا ملشاهدة فيلم «اشهروا السكاكني» (نايفز أوت). 
واصطفت دراجات خلف مقاعد أمام شاشة كبيرة في ليلة 

صيفية بالعاصمة البولندية.
ومت توصيل الدراجات مبولد يوفر ما ال يقل عن ٥٠٪ 

من الطاقة املطلوبة لعرض الفيلم.

العسكري أحيل إلى الطب الشرعي للوقوف على حالته

الطائرة بعد هبوطها في أحد احلقول

(أ.ف.پ) توليد الكهرباء خالل مشاهدة الفيلم  

التقاط أول صورة لكوكب خارج املجموعة الشمسية
واشنطنـ  أ.ف.پ: التقط التلسكوب 
الفضائــي جيمــس ويــب أول صورة 
مباشــرة لكوكــب خــارج املجموعــة 
الشمسية، على ما أعلنت وكالة الفضاء 
االميركية ناسا في منشور اخلميس.

والصورة امللتقطة هي لكوكب غازي 
عمالق غير قابل للحياة اســتنادا إلى 
مفهوم البشر. ونقلت ناسا عن ساشا 
هينكلــي، وهي أســتاذة فــي الفيزياء 
الفلكية لدى جامعة إكستر، قولها إن ما 
حققه جيمس ويب «يشكل نقطة حتول 
ليس فقط له بل لعلم الفلك عموما»..
HIP» ويفوق حجم الكوكب املسمى
b» حجم كوكب املشتري بستة  ٦٥٤٢٦

إلــى ١٢ مرة، وهو رقم تقديري ينبغي 
أن يؤكده التلكسوب.

وذكرت ناسا أن الكوكب الذي يعود 
تاريخه إلى بني ١٥ و٢٠ سنة يعد صغيرا 
مقارنة بالكواكب، وحتديدا باألرض التي 
يعود تاريخها إلى ٤٫٥ مليارات سنة.

وهذه ليست املرة األولى التي يتم 
فيهــا التقاط صورة مباشــرة لكوكب 
خارج املجموعة الشمســية، إذ ســبق 
للتلسكوب الفضائي «هابل» الذي أطلق 
عــام ١٩٩٠ واليزال قيد التشــغيل، أن 

اجنز هذه املهمة.
وأوضحت ناســا أن هــذه الصورة 
«من شأنها أن توضح املسار الذي على 

جيمس ويب اتباعه في عملية استكشاف 
الكواكــب». وتابعت: إن متكن جيمس 
ويب من التقاط الصورة «يشــير إلى 
وجود االحتماالت املستقبلية لدراسات 
العوالــم البعيدة». ونشــرت الصورة 
بأربع نسخ استخدم في كل منها مرشح 

ضوئي مختلف.
ومت متييز الكوكب عن جنمه بسهولة 
بفضل املسافة الكبيرة التي تفصلهما.
وقال أرين كارتــر، وهو باحث في 
جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز وعمل 
على حتليل اللقطات إن «احلصول على 
هذه الصــورة كان مبنزلة البحث عن 

كنز في الفضاء».

الصورة نشرت بأربع نسخ استخدم في كل منها مرشح ضوئي مختلف

هواتف وسماعات وهيروين 
بحملة جديدة على «املركزي»

عبدالكرمي أحمد

واصــل وكيــل وزارة الداخلية املســاعد لشــؤون األمن 
اخلاص اللواء عبداهللا سفاح حمالته الرامية إلى إنهاء تداول 
أي ممنوعات داخل الســجن املركزي، حيث أســفرت حملة 
جديدة مت تنفيذها أمس الســبت عن ضبط ٦ هواتف نقالة 
و٣ سماعات و٢ سلك شحن ورأس شحن وضبطية هيروين.

وأكــد املصدر لـ «األنباء» أن احلمالت التفتيشــية على 
العنابر سوف تســتمر، فيما جاءت حملة السجن املركزي 
أمس عقب ضبطيات خالل األســبوع املاضي أســفرت عن 
ضبط كميات كبيرة من الهواتف واملواد املخدرة والسماعات 
وقد أخفاها نزالء في اماكن متعددة سواء مشروبات او مواد 

غذائية أو أجهزة إلكترونية وأبواب خشبية.

«نتفليكس» تختار ممثلي «نتفليكس» تختار ممثلي 
دوري وليام وكيت في «التاج دوري وليام وكيت في «التاج ٦٦»»

لوس أجنيليس - د.ب.أ: ترددت تقارير 
مفادها أن شــبكة نتفليكس اختارت ممثلني 
لتجســيد دوق ودوقــة كامبريدج في اجلزء 

السادس من مسلسل ذا كراون (التاج).
وبحســب العديد مــن املنافــذ اإلعالمية 
األميركية، سوف يقوم املمثالن روفوس كامبا 
(١٦ عامــا) وإد ماكفي (٢١ عاما) بدور وليام، 
بينما ســوف تقوم ميغ بيالمــي بدور كيت 
ميدلتــون. وجاء اإلعالن قبــل إطالق اجلزء 
اخلامس من املسلسل امللكي الشهير الذي من 

املقرر أن يعود في نوفمبر املقبل.
وتقوم إميلدا ستوننت بدور امللكة بعدما 
قامت به أوليفيا كوملان، بينما يحل جوناثان 
برايس محل توبياس مينزيس في دور دوق 
إدنبره، وليزلي مانفيل محل هيلينا بونهام 

كارتر في دور األميرة مارجريت.
ومت الكشف سابقا أن اجلزء اخلامس سوف 
يتعمق أكثر في املقابلة الشائنة التي أجراها 
الصحافي مارتن بشير مع ديانا ضمن برنامج 
بانورامــا الوثائقي الــذي تبثه هيئة اإلذاعة 

البريطانية (بي بي سي).
وكان من املقرر أن ينتهي مسلسل «التاج» 
بعد اجلزء اخلامس، ولكن كاتب العمل بيتر 
مورجان قال الحقا إنه ســوف يضيف جزءا 

سادسا.

ملشاهدة الڤيديو


