
a

ش

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٤:٠٨الفجر
٥:٢٩الشروق

١١:٤٦الظهر
٣:١٧العصر

٦:٠٢املغرب
٧:٢١العشاء

أعلى مد: ٠٩:٠٣ ص ـ ١١:٢٨ م
أدنى جزر: ٠٣:١٩ ص ـ ٠٤:٥٦ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى: ٢٦

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

البقاء هللا

٧١ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  ساير بدر محمد الســاير:
٢٢٥٥١٥٦٩ - شيع.

٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  عباس حســني محمد:
٩٤٤٠٩٥٥٥ - شيع.

٩٩ عاما - الرجال: ديوان اللهو - الشامية  إبراهيم ناصر يوسف اللهو:
- ق٨ - ش٨٩ - م١٤ - ت: ٩٩٤٠٩٨٩٥ - النســاء: الرميثية - 

ق٤ - ش٤٥ - م٦٢ - ت: ٩٩٥٧٢٢٧١ - ٢٥٦٤١٥٨٥ - شيع.
٦٤ عاما - الرجال: حسينية سيد محمد -  هادي عباس قمبر النجار:
سلوى (اعتبارا من اخلميس صباحا وعصرا) - ت: ٩٩٧٧٧٢٠٤
- النساء: حسينية العترة الطاهرة - الرميثية - ق١٠ - شارع 
ابوحنيفة - ج١٠١ - م١٦ (اعتبارا من اخلميس عصرا فقط) - 

ت: ٩٩٩٨١٧٢٩ - شيع.
٤٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط -  عبداهللا نهار مجبل املطيري:

ت: ٥٥٢٣٦٧٠٩ - شيع.

«يحولون مفاعلنا إلى قنبلة على أرضنا»
زيلينســكي،  فولودميير 
الرئيــس األوكرانــي، يتهم 
اجليش الروسي بتحويل مفاعل 
زابوريجيــا النووي إلى قنبلة 
موقوتة فوق األرض األوكرانية.

«يخطط ألكثر من ٢٠ عاما في املستقبل»
مــارك زوكربيــرغ، مدير 
فيسبوك، يصف شركات ايلون 
ماسك بأنها تخطط ملا يتجاوز 
عشرين عاما، ويؤكد: النسخة 
األفضل هي التخطيط لعشــر 

سنوات تقريبا.

«يتهمني بشراء صواريخ فاشلة»
املغنية واخلطيبة  غراميز، 
السابقة للملياردير إيلون ماسك، 
تشــارك تغريدة عــن ابنهما 
«اكس» البالغ سنتني، وهو يلعب 
بصواريخ دمية، وتؤكد: يتهمني 
بأنني أشتري صواريخ فاشلة.

«ســرق ١٨٥ ألف دوالر من عمالتي 
اإللكترونية»

بيل موراي، املمثل األميركي، 
يعلن سرقة ١٨٠ ألف دوالر من 
اإللكترونية  محفظة عمالتــه 
بواســطة مخترق لــم تتمكن 
الشرطة من حتديد هويته بعد.

«كانت من ألطف النكات التي قلتها»
الكوميدي  كريــس روك، 
األميركي، يؤكد أن النكتة التي 
أطلقها حول صلعة املمثلة جادا 
بنكيت سميث، والتي تسببت 
في صفع زوجها ويل سميث 

له، كانت نكتة لطيفة.

أبعد من الكلمات

إغالق باب التسجيل على ٣٧٦ مرشحا 
ومرشحة النتخابات ٢٠٢٢.

لوحة ذكاء اصطناعي تتفوق 
على األعمال البشرية.

إلى أين سيوصلنا التطور 
التكنولوجي؟!

اللهم قدر للكويت وأهلها اخلير.

أمن

حظر سير املركبات اإلنشائية 
على الطرق إال للضرورة

ضبط ترامادول وماريغوانا 
وحشيش مع ٣ قادمني جوًا

إبعاد ٢٥ وافدًا ملمارسة 
أعمال منافية لآلداب

حذرت وزارة الداخلية 
من ســير بعض السائقني 
انشــائية فــي  مبركبــات 
الطرقات العامة، مشــيرة 
الى انه في حال ضبط آليات 
انشــائية ســيتم مخالفة 
قائدهــا وحجــز اآلليــة.  
وقالــت في بيــان: لوحظ 
فــي الفترة األخيرة ســير 
بعض اآلليات اإلنشــائية 
على الطرق، وحفاظا على 
قائدي املركبات والطرق من 

التلف، صدرت تعليمات بسحب الرخصة وحجز الشخص 
واآللية لكل مخالف لم يلتزم بالســير في الطرق إال بقصد 
انتقالها إلى أماكن العمل أو في حاالت الضرورة القصوى.

ألقى رجال قطاع األمن اجلنائي القبض على ٢٥ سيدة 
ورجال من جنسيات مختلفة على خلفية ممارسة اعمال 
منافية لــآلداب والترويج لها مقابــل املال. وقال مصدر 
امني ان ادارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االجتار قامت 
بتوقيف الوافدين عقب حتريات اكدت هذه املمارسات غير 
األخالقية، حيث جرى دهم عدة اوكار وضبط من بداخلها، 
حيــث اعترف املوقوفون بقيامهم بأعمال منافية لآلداب 
العامة والسمســرة مقابل مبالغ مالية. وذكر املصدر ان 
جميع املتورطني في األعمال غير االخالقية متت إحالتهم 
الى اإلبعاد اإلداري متهيدا إلبعادهم الى بلدانهم وإدراج 
أسمائهم على قوائم غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.

جانب من املتورطني باألعمال غير األخالقية

أحــال رجال اجلمارك 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات ٣ وافدين حاولوا 
مخــدرة  مــواد  إدخــال 
وحبوب لــدى وصولهم 

إلى البالد جوا. 
وفي التفاصيل فقد مت 
ضبط مســافرين قادمني 
(عربــي وآســيوي) لدى 
وصولهما إلى الكويت عبر 
املطار، وذلك بعد االشتباه 
فيهما، حيث عثر بحوزة 
املتهم االول على قطعة من 

احلشيش باإلضافة إلى أقراص ترامادول، فيما كان اآلخر 
يحوز املاريغوانا املخدرة وحبوبا يشتبه انها مخدرة. 

كما مت ضبط مسافر آسيوى آخر بـ (٥) قطع حشيش، 
حاول إخفاءها في ارضية حقيبة مالبسه الشخصية.

جانب من املضبوطات

هندية تنقذ طفلها من براثن منر بـ«يديها»!
نيودلهي - أ.ف.پ: أنقذت 
امرأة هندية نفســها وابنها 
البالغ ١٥ شهرا من براثن منر 
واجهته بيديها العاريتني، على 
ما أفاد األربعاء مسؤول في 
سلطات والية ماديا براديش 

بوسط الهند.
وقــال املســؤول احمللي 
ساجنيف شريفاستافا لوكالة 
فرانس برس إن منرا يعتقد 
أنه ضــل طريقه من محمية 
باندهافغار انقض على أرشانا 
شــوداري بعيــد مغادرتهــا 
منزلها مساء األحد مع طفلها 

البالغ سنة وثالثة أشهر.
وأضاف أن النمر املهاجم 
كان يهــم بعض رأس الطفل 
عندما تدخلت األم في اللحظة 

األخيرة.
وواصل النمر هجومه على 
األم وجنلها حتى هب عدد من 
سكان القرية لنجدتهما بعدما 

بجــروح في رأســه تركتها 
أنياب احليوان.

وأشــار شريفاستافا إلى 
أن املرأة «أدخلت املستشفى 
وجتــاوزت مرحلــة اخلطر 
وباتت في طــور التعافي»، 
في حــني أن «الطفل بصحة 

جيدة أيضا».
وأفــادت صحيفة «تاميز 
أوف إنديا» بأن عملية نفذت 
ملســاعدة النمر على العودة 
إلــى املــكان الذي أتــى منه، 
وطلب من سكان املنطقة عدم 

اخلروج من منازلهم ليال.

مقاومة النمر أحلقت باملرأة الهندية إصابات متعددة

سمعوا صرخات االستغاثة 
التي أطلقتهــا األم، فما كان 
من احليوان إال أن ولى هاربا 

إلى الغابة.
وأصيبــت األم بثقب في 
الرئتني وبجروح في بطنها. 
فيما اصيب الصبي الصغير 

أميركا تعيد إليطاليا آثارًا مسروقة بـ ١٩ مليون دوالر

علماء: آثار مدّمرة محتملة 
لتغير املناخ بالشرق األوسط

نيويــورك - أ.ف.پ: أعــاد االدعاء العام فــي نيويورك 
الثالثاء إلى إيطاليا عشرات القطع األثرية التي سرقت منها 
وتقدر قيمتها بنحو ١٩ مليون دوالر، وقد عثر على بعضها 

في متحف متروبوليتان للفنون.
وقال مدعي مانهاتن العام ألفني براغ إن «هذه اآلثار الـ٥٨
متثل آالف السنني من التاريخ الغني، إال أن مهربي آثار في 
مختلف أنحاء إيطاليا استعانوا بلصوص لسرقتها وحتقيق 
أرباح»، مشــيرا إلى أن هذه عمليــة إعادتها هي الثالثة في 

تسعة أشهر.
وقال في كلمة ألقاها خالل احتفال حضره ديبلوماسيون 
إيطاليون ومســؤولون في هيئــات إنفاذ القانون إن القطع 
األثريــة «كانت موجودة ملدة طويلة داخل متاحف ومنازل 

وصاالت عرض ال متلك أي حق في حيازتها».
ومن بني األعمال املستعادة والتي بيع بعضها «بصورة 
غير متعمدة لهواة جمع ومتاحف»، رأس من الرخام لإللهة 
اليونانيــة أثينا يعود إلى عام ٢٠٠ قبــل امليالد، باإلضافة 
إلى كوب من سنة ٤٧٠ قبل امليالد، على ما ذكر املسؤولون.

نيقوســياـ  رويترز: حذر فريق دولي من العلماء من 
أن تغير املناخ قد يكون له آثار مدمرة على حياة املاليني 
في شرق البحر املتوسط والشرق األوسط، حيث ترتفع 
درجات احلرارة مبعدل أســرع مرتني تقريبا من املعدل 

العاملي.
وذكر تقرير أعده معهد قبرص أن املنطقة قد تشــهد 
ارتفاعا إجماليا في درجة احلرارة يصل إلى خمس درجات 
مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن إذا سارت األمور كاملعتاد.

وأضــاف أن هــذا االرتفاع في درجــة احلرارة يقارب 
ضعف ما هــو متوقع في مناطق أخرى من الكوكب كما 

تزيد وتيرته عن أي أجزاء مأهولة أخرى من العالم.
وسيتم تقدمي التقرير، الذي مت إعداده حتت رعاية معهد 
«ماكس بالنــك» للكيمياء ومركز أبحاث املناخ والغالف 
اجلوي التابع ملعهد قبرص، في مؤمتر األمم املتحدة لتغير 

املناخ (كوب ٢٧) الذي سيعقد في مصر في نوفمبر.
وقال أحد اخلبراء إن تضافر ظروف مناخية مثل تراجع 
هطــول األمطار وارتفاع درجة حرارة الطقس سيســهم 
في حدوث موجات جفاف شديدة، مما يهدد األمن املائي 
والغذائي، مع عدم اســتعداد العديد من البلدان الرتفاع 

مستويات سطح البحر.

رأس أثينا من بني اآلثار املعادة إلى إيطاليا

تفاصيل مذهلة كشفتها صور جيمس ويب لسدمي الرتيالء الصورة امللتقطة بواسطة أداة «نيركام» كشفت عن مجموعة من النجوم الزرقاء الفتية الشديدة السطوع

واشــنطن - أ.ف.پ: كشــف التلسكوب 
الفضائــي جيمس ويــب الثالثاء عن صور 
مذهلــة لســدمي الرتيالء، وهــي منطقة من 
الكون تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة، 
وستساهم توفير هذه الصور لها في تعزيز 

املعرفة العلمية بتكوين النجوم.
وأوضحــت وكالــة الفضــاء األميركيــة 
(ناســا) في بيــان أن ســدمي الرتيالء الذي 
أطلقت عليه هذه التســمية نسبة إلى شكل 
ســحب الغاز والغبار فيه يقع على بعد ١٦١
ألف ســنة ضوئية «فحســب»، وهو األكبر 

واألكثر توهجا بني مناطق تشــكل النجوم 
في كل املجرات القريبة من املجرة التي يقع 
كوكب األرض ضمنها، ويضم أشهر النجوم 

املعروفة وأكبرها حجما.
وركز العلماء دائما على هذا السدمي لدرس 
عملية تكــون النجوم، إال أن صور جيمس 
ويب تكشف عن تفاصيل جديدة، منها آالف 
النجوم الشابة التي لم تكن ظاهرة حتى اآلن 

للتلسكوبات السابقة.
واســتخدم عدد من أدوات جيمس ويب 
العلمية اللتقاط صور للسدمي بأطوال موجية 

مختلفة. وتبدو مجموعة من النجوم الزرقاء 
الفتية الشديدة السطوع في وسط الصورة 
امللتقطة بواسطة أداة «نيركام» التي ترصد 
مجال األشــعة حتت احلمــراء القريبة غير 

الظاهر بالعني املجردة.
وأتاحت أداة أخرى «نيرسبيك» للتلسكوب 
رصد جنم في طور اخلروج من عمود الغبار 
اخلاص بــه التزال ســحابة حتوطه، وهي 
مرحلــة في تكوينه لــم يكن ليتاح رصدها 
لوال القدرات الكبيرة التي يتمتع بها جيمس 
ويب. وكان الباحثون يظنون سابقا أن هذا 

النجم أقدم وفي مرحلة أكثر تقدما.
وشرحت ناسا أن «مناطق تشكل النجوم 
داخل مجرة درب التبانة (التي تضم األرض) 
ال تنتج جنوما مبعدل سدمي الرتيالء احملموم 

نفسه، ولها تركيبات كيميائية مختلفة».
من هــذا املنطلق، يولــي العلماء أهمية 
كبيــرة لتركيبته الكيميائية، ألنها تشــبه 
املناطق التي تشــكلت فيهــا النجوم عندما 
لم يكن عمر الكون يتجاوز بضعة مليارات 
من السنني، وهي املرحلة التي شهدت أكبر 

قدر من تكون النجوم.

جيمس ويب يكشف تفاصيل جديدة مذهلة عن سدمي الرتيالء

«Dreamin' Wild» عرض أول خارج منافسات «البندقية»
ضمــن فعاليــات مهرجــان 
البندقية الســينمائي مت تنظيم 
Dreamin›» العرض األول لفيلم
Wild» بحضــور أبطــال الفيلم 
وبينهم زوي ديشانيل، باإلضافة 

إلى جمع من الفنانني.
ويعرض في املهرجان خارج 
املسابقة الرسمية باإلضافة إلى 
«Dreamin, Wild» لبيل بوهالد، 
مسلســالن و٢٢ فيلما، بينها ٩

أفــالم روائية طويلــة و٩ أفالم 
وثائقية و٤ أفالم قصيرة. 

إلى ذلك، ســرق جنم البوب 
هاري ســتايلز االثنــني أضواء 
املهرجان بحضوره إلى جزيرة 
ليدو ملواكبة عرض فيلم التشويق 
الســـــوداوي «دونــــت ووري 
دارلينغ» الذي تدور أحداثه في 

خمسينات القرن العشرين.
وشبه «دونت ووري دارلينغ» 
الذي عرض من خارج املسابقة 
بصيغة محدثة «ترومان شــو» 
(١٩٩٨) جليــم كاري عــن تأثير 
وسائل اإلعالم على سلوك الناس، 
وبدت فيــه تأثيرات ســينما إم 
نايت شياماالن ومسلسل «بالك 
ميرور»، املرعب عن املســتقبل 

(رويترز)والتكنولوجيا. زوي ديشانيل لدى حضورها العرض  


