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

البقاء هللا

جنيبة ياسني السالم: (أرملة عبدالرزاق فرحان السالم) 
٨٣ عاما - الرجال: حسينية عقيلة الطالبيني - (ابتداء من 
يوم اخلميس) ت: ٦٦٠١٢٠٢١ - النساء: صباح السالم - 

ق٤ - ش٢٧ - م٨ - شيعت.
زينب محمد حسني بهزاد: (أرملة عيسى عبداهللا كاكولي) 
٧٥ عاما - الرجال: حســينية قمبر البلوشي - اجلابرية 
- ت: ٦٦٦٣٣٣٤٣ - النساء: اجلابرية - ق٩ - ش عبداهللا 

دشتي- م٢ - شيعت.
٧٧ عاما - الرجال: مســجد  عباس محمد عباس البزاز:
البحارنة - ت: ٩٩٨١٧٨٨٦ - النساء: صباح السالم - ق٧

- ش٢ - ج٦ - م٢ - شيع.
حصه جاســم علي غامن: (أرملة علي ســالم احلمر) ٨٢
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٧٦٦٣

- ٩٩٧٤٨٥٩٩ - النســاء: الفردوس - ق١ - ش١ - ج٨ - 
م١٤ - ت: ٥٠٦٤٤٢٥٥ - ٦٦٦٦٥٤١٥ - شيعت.

حصه حسن عبداهللا اخلياط: (أرملة حسن أيوب يوسف بدر 
القالف) ٨٤ عاما - الرجال: الدعية - حسينية بوعليان - ت: 
٦٦٨٢٨١٨٢ - النساء: الرميثية - ق٨ - ش٨٣ - م٢٤ - ت: 

٩٩٧٢٦٢٠٠ - شيعت.
شيخة ســالم صالح عبدالهادي: (أرملة سالم موسى بكر 
البكر) ٨٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦١٦٦١٧٧

- ٩٩٠٤٦٦٨٦ - شيعت.
٨٢ عامـــــــا - العمرية - ق٤ -  سلطان بالل اخلميس:
ش٥ - م٢٩ - ت: ٩٩٦٤٨٤٨٨ - ٩٧٨٧١٢٨٨ - ٩٩٦٣٩٢٩٢

- شيـــع.

«ساندويتش مربى الفراولة»
للملكة  الوجبة املفضلــة 
إليزابيث طــوال حياتها، هي 
الفراولة  ســاندويتش مربى 
الشــــاي، وفـــــق  مــع 
شيــف قصر باكنغهام دارين 

ماكجريدي.

«قد ألكمه في وجهه»
املمثلة  كوينتا برانسون، 
الكوميديــة األميركية، تعلن 
ظهورها في برنامج حواري 
مع املذيع جيمي كيميل، عقب 
تظاهره باإلغماء أثناء فوزها 
بجائزة إميي عن مسلســل 

«أبوت االبتدائية».

«خطة لنزع أراضي الهنود»
صحيفة بيزنس إنسايدر 
تفصــح عن خطــة قدمها 
جيفرســون»،  «تومــاس 
التاريخي  الزعيم األميركي 
للكونغرس، تهدف إلى إغراق 
الهنود احلمــر في الديون، 
كوسيلة إلجبارهم على التخلي 
عن أراضيهم واالندماج في 

املجتمع األميركي.

«كسائق شاحنة يحاول قيادة سيارة 
سباق»

نافارو، املستشــار  بيتر 
التجــاري للرئيــس ترامب، 
الوزراء  يصف زمالءه مــن 
واملستشارين في عهد ترامب، 
فــي مذكراته الصـــــادرة 
أيامه في  قريبـــا عـــــن 

البيت األبيض.

«لو اقتدينا بكم ألنقذنا مليون نسمة»
جــورج كلونــي، ميتدح 
اســتراليا علــى اإلجراءات 
اتخذتها خالل  التي  الصحية 
اجلائحة، ويؤكد أن أميركا لو 
كانت قد اتبعت هذه اإلجراءات 
ألنقذت ٩٠٠ ألف شخص من 

املوت بكوفيد-١٩.

أبعد من الكلمات

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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الكهرباء» توفر فرص عمل 
للكويتيني وأبناء الكويتيـات 

في عقود املقاولني.

«دراسة»: املشي بضعة آالف 
خطوة يحمي من اخلرف.

وأحداث العالـم تساعـد 
على اإلصابة به!

هذا خوش قرار.

أمن وقضاء

«اجلنايات» تؤجل محاكمة متهمي 
فرعية «بني غامن» إلى ٢٠ املقبل

ضبط ٤ كيلوغرامات بودرة الريكا 
وكيميكال في طرود واردة جوًا

ضبط ٨ رجال ونساء ملمارسة 
البغاء.. ونّصاب على «التواصل»

عبدالكرمي أحمد

عقدت محكمة اجلنايات أمس أولى جلساتها حملاكمة 
املتهمني بقضية تنظيم قبيلة «بني غامن» انتخابات فرعية 
فــي الدائرة الثانية، وقررت إرجاءها إلى العشــرين من 

شهر أكتوبر املقبل لالطالع على أوراق الدعوى.
وتخللت جلسة امس حضور ستة متهمني محجوزين 
سابقا بقرار من النيابة العامة باإلضافة إلى ١٠٦ آخرين، 
وقد أمرت احملكمة شرطة قصر العدل بضبط ١٠ متهمني 
اتهموا بتنظيم االنتخابات واثنني لم يحضروا حتقيقات 

النيابة، فيما سمحت بانصراف ٩٤ متهما.
وكانت األجهزة األمنية قد ضبطت املتهمني وفق القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
وتعديالته، حيث تنص الفقرة اخلامسة من املادة ٤٥ على 
أنه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة 
ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني، كل من نظم أو اشترك بتنظيم 
انتخابات فرعية أو دعا إليها وهي التي تتم بصورة غير 
رســمية قبل امليعاد احملدد لالنتخابات الختيار واحد أو 

أكثر من بني املنتمني لفئة أو طائفة معينة.

محمد اجلالهمة

متكن رجال اجلمرك اجلوي من ضبط ٣ كيلوغرامات من 
مادة بودرة الالريكا وكيلوغرام من مادة الكيميكال داخل 
طرود. وحسبما ذكر مصدر في اجلمارك لـ «األنباء»، فإن 
األجهزة املتقدمة أعطت إشارات بوجود مواد مخدرة في طرد 
قادم من دولة أوروبية. وأوضح املصدر أنه حتى أمس لم 
يتقدم أحد لتسلم الطرود امللغمة باملخدرات، وهو ما دفع 
رجال اجلمارك إلى االعالن عن الشــحنة وإخطار االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات بالبيانات املتوافرة لديهم حتى 
يتم ضبط مهربي هذه السموم وإحالتهم الى االختصاص.

ألقى رجال إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة االجتار 
باألشخاص القبض على ٨ أشخاص من مختلف اجلنسيات 
بتهمة ممارســة الرذيلة، كما قامت بضبط شخص يقوم 
بعمليات النصب على األشخاص عن طريق مواقع التواصل.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن املوقوفني من جنسيات 
آســيوية، وانهم ضبطوا بعد معلومات ورصد لوسائل 
التواصل والتي اكدت ممارسة االعمال املنافية والترويج لها.
ولفــت املصدر إلى أن رجــال املباحث صادروا أدوات 

ومواد يستخدمها الوافدون في األعمال املنافية.

جانب من املخدرات املضبوطة

املوقوفون من جنسيات آسيوية

أمرت بحجز ١٢ متهماً وبصرف ٩٤ آخرين حضروا اجللسة

«ضيافة الداخلية».. «االستئناف» 
خففت عقوبات متهمني 

وأيدتها بحق آخرين
عبدالكرمي أحمد

أصدرت محكمة االســتئناف أمس حكمها في القضية 
املعروفة إعالميا باســم «ضيافــة الداخلية» واملتهم فيها 
٢٤ شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية واملالية، 
بالتزوير واإلهمال اجلســيم واالســتيالء على املال العام 
وغسيل األموال. وقضت احملكمة بتخفيف عقوبات بعض 
املتهمني وأيدتها بحق آخرين، حيث ألغت حكم أول درجة 
القاضــي باحلبس ٣٠ عاما للمتهــم األول القيادي األمني 
السابق في وزارة الداخلية «ع.ح» واكتفت بحبسه ١٥ عاما 
مع إلزامه بدفع ١١٣ مليون دينار، وقضت للقيادي اإلداري 
السابق في الوزارة «أ.خ» باحلبس سنتني مع وقف التنفيذ 
بكفالة ٢٠ ألف دينار، ولرجل األعمال «ح.ت» باحلبس ١٥

عاما مع الشغل والنفاذ. وقضت احملكمة لعدد من املتهمني 
باحلبس سنتني مع وقف التنفيذ مببالغ مالية، وآلخرين 
باالمتناع عن النطق بعقابهم بكفاالت مالية، وقد اشــتمل 
احلكم على إلزام جميــع املتهمني املدانني باالختالس برد 
املبالغ املختلسة وبتغرميهم ضعفها وعزلهم من الوظيفة.

قيمتها ٣ مليارات دوالر..
صاحب «باتاغونيا» يتبرع بشركته لكوكب األرض!

نيويورك - أ.ف.پ:  قرر 
مؤسس «باتاغونيا»، وهي 
عالمــة جتاريــة للمالبــس 
معروفــة مبواقفهــا املؤيدة 
للقضايا البيئية، أن يتبرع 
وهو في الثالثــة والثمانني 
بشركته، رغبة منه في تقدمي 

املزيد لكوكب األرض.
إيفــون  بإمــكان  وكان 
شــواينارد أن يبيع عالمته 
التجارية التي تبلغ قيمتها 
التقديرية بحســب صحيفة 
«نيويــورك تاميــز» ثالثــة 
مليارات دوالر أو أن يدرجها 

في البورصة.
لكنه قــرر بعد احلصول 
على موافقة زوجته وابنيه 
حتويــل كامــل حصصهــم 
إلى جهة موكلــة أن تضمن 
استمرار احترام قيم الشركة 
وإلــى جمعيــة تعمــل على 

في أن أصبح رجل أعمال. لقد 
بدأت مسيرتي حرفيا أتولى 
تصنيــع معدات تســلق لي 
وألصدقائــي، قبــل التحول 

إلى تصنيع املالبس».
وســرعان مــا أصبحــت 
«باتاغونيا» بعد تأسيســها 

قبل نحو خمسني عاما ملتزمة 
بالقضايــا البيئية، إذ كانت 
تختار مواد تصنيع مالبسها 
بدقة وتتبرع سنويا بنسبة 
١٪ مــن مبيعاتها للمنظمات 

البيئية غير احلكومية.
إال أن هذه اخلطوات كانت 
بحسب مؤسسها غير كافية.

وقال في رسالته إن «أحد 
اخليارات كان بيع باتاغونيا 
والتبرع بكامل األموال، إال أننا 
لم نكن علــى ثقة بأن املالك 
اجلديد سيحافظ على قيمنا 

وموظفينا جميعهم».
وســتبقى «باتاغونيــا» 
اهتمامــا  تولــي  شــركة 
مبصلحتهــا املاديــة وتضم 
مجلــس إدارة ومديرا عاما، 
فيما ستواصل عائلة شوينارد 
«إعطاء توجيهاتها» للجهتني 
اللتني تبرعت لهما بالشركة.

إيفون شواينارد

مكافحــة األزمــات البيئيــة 
وحماية الطبيعة.

وكتب في رسالة نشرها 
موقع «باتاغونيا» اإللكتروني 
إن «األرض هي حاليا املساهمة 

الوحيدة لدينا».
وأضاف «لم أرغب مطلقا 

أميركية قتلت حامًال وسرقت جنينها.. تواجه اإلعدام

هيوســنت (الواليــات املتحــدة) - 
وكاالت: بدأت االثنني في شــمال شرق 
تكســاس محاكمة امرأة تبلغ ٢٩ سنة 
بتهمة قتل امرأة حامل لسرقة جنينها.
وأوهمت تايلور باركر التي تواجه 
عقوبة اإلعــدام، مدى شــهور حبيبها 
وأقاربهــا بأنهــا حامــل، وكانت تظهر 
حملها املزيف في منشورات عبر مواقع 
التواصل حتى أنها اشترت بطنا منتفخا 

من السيليكون.
إال انها في الواقع كانت عاجزة عن 

اإلجناب بسبب استئصال رحمها.

وفي ٩ أكتوبــر ٢٠٢٠، زارت باركر 
ريغان ســيمونز هانكوك، وهي امرأة 
تبلــغ ٢١ عاما كانت حامال في األشــهر 
األخيــرة، وطعنتها أكثر من مائة مرة 
قبل أن تفتح بطنها لتأخذ اجلنني، قبل 
أن تهشم جمجمة الضحية مبطرقة، ثم 
غادرت املنزل الذي كانت تنام في إحدى 
غرفه ابنة للضحية تبلغ ثالث سنوات.
وقبــض علــى باركــر وهــي تقود 
سيارتها واضعة اجلنني على ركبتيها 
على بعد حوالى خمسة عشر كيلومترا 
من مكان وقوع اجلرمية، وأكدت يومها 

أنها وضعت مولودها حديثا.
ولــم يتمكــن الطفــل الــذي أدخل 
املستشفى من البقاء على قيد احلياة.

ويفترض أن تستمر احملاكمة شهرا 
علــى األقــل فــي مدينة نيو بوســطن 

الصغيرة شرق داالس.
وكان أحد احملققني أشار أمام احملكمة 
الثالثاء إلى أن باركر بدأت قبل أسابيع 
من ارتكاب اجلرميــة تتصفح مجالت 
متخصصــة في احلمل والوالدة لتلقي 
نظرة على النســاء احلوامــل، على ما 
ذكرت قناة «KTAL» التلفزيونية احمللية.

الضحية سيمونز هانكوك مع زوجها وابنتها تايلور باركر خالل احملاكمة

دراسة: مزيج الفلفل احلار والزجنبيل يقاوم السرطان
واشنطنـ  أ.ش.أ: توصلت 
دراســة طبية حديثــة إلى أن 
الفلفــل  تنــاول مزيــج مــن 
احلــار والزجنبيــل يعمــالن 
علــى تقليــل خطــر اإلصابة 
بالســرطان. وكانــت عدد من 
الدراسات السابقة، قد أظهرت 
أن مادة «الكابسيسني»، وهو 
املركب الطبيعي املتواجد في 
الفلفــل احلــار الــذي تعطيه 
املذاق احلار قد تسبب فرص 
اإلصابة بالسرطان. في الدراسة 
احلالية، التي أجريت في كلية 
الطب جامعة «واشنطن»، وجد 
أن املركــب الطبيعي املتواجد 
فــي الزجنبيل الــذي يعطيه 

إلــى أن املــزج بــني املركبــني 
الطبيعيــني ٦-ginergol فــي 
اجلنزبيــل والكابسيســني» 
فــي الفلفل احلار يعمالن معا 

علــى الوقاية وتقليل مخاطر 
اإلصابة بالسرطان. يعتبر كل 
من الفلفــل احلار والزجنبيل 
من التوابل املســتخدمة على 
نطاق واسع في بعض املطابخ، 
خاصة فــي آســيا، وقد متت 
دراستهما ملعرفة اآلثار الصحية 
احملتملة.. لكن، على الرغم من 
أن بعض الدراسات وجدت أن 
الفلفل ميكن أن يكون له فوائد، 
فإن البعض اآلخر يشــير إلى 
أن النظــم الغذائيــة الغنيــة 
مبركب «الكابسيسني» قد تكون 
مرتبطة بسرطان املعدة.. مع 
ذلك، فقد أظهر الزجنبيل واعدا 

كعنصر معزز للصحة.

الــالذع، واملعــروف  مذاقــه 
باســم ٦-ginergol، ميكن أن 
يقــاوم اآلثار الضــارة ملركب 
مشــيرة  «الكابسيســني»، 

«كوفيد - ١٩» سّبب نقصًا هائًال في العمالة بأميركا
لندن - (شينخوا): أفاد بحث مت إجراؤه حديثا بأن جائحة 
كوفيد-١٩ تسببت في نقص كبير في سوق العمل بالواليات 

املتحدة، وفقا ملا أفادت صحيفة (الغارديان) البريطانية.
وفقا للدراســة التي أجراهــا املكتب الوطنــي األميركي 
للبحوث االقتصادية، فقد توفي ربع مليون شخص في سن 
العمل بســبب اجلائحة، وخرج ما ال يقل عن نصف مليون 
شــخص من جميع األعمار من القوى العاملة بشــكل دائم، 

حسبما ذكرت الصحيفة يوم الثالثاء.
وقال مؤلفا الدراسة، جوبي شاه جودا من جامعة ستانفورد 
وإيفان ســولتاس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 
إن «تقديراتنا تشير إلى أن كوفيد-١٩ خفض القوة العاملة 

إصابات كورونا أثرت في اقتصاد أميركا والعالماألميركية بنحو ٥٠٠ ألف شخص».

.. و٨٠ ٪ زيادة في الزهامير لدى املسنني بسبب «كورونا»
لوس أجنيليسـ  د.ب. أ: خلصت دراسة 
شملت أكثر من ٦ ماليني مريض، يبلغون 
من العمر ٦٥ عاما فأكثر، إلى أن كبار السن 
الذيــن أصيبوا بڤيــروس كورونا تزداد 
لديهم خطورة االصابة بالزهامير خالل 

عام بنسبة تتراوح ما بني ٥٠٪ و٨٠٪.
وذكرت مجلة «نيور ساينس نيوز» 

أن الدراسة التي نشرت في دورية مرض 
الزهاميــر، أظهرت أن املصابني بڤيروس 
كورونا من عمر ٦٥ عاما فأكثر معرضون 
بصورة أكبر لالصابة بالزهامير بعد عام 
من إصابتهم بكورونا، كما أن اخلطورة 
ارتفعــت لدى النســاء الالتي يبلغن من 
العمــر ٨٥ عاما على األقل. وقالت باميال 

دافيس، االستاذة في كلية الطب بجامعة 
كيس وسترن ريزيرف التي شاركت في 
إجراء الدراســة، «في حال استمرت هذه 
الزيادة في االصابة بالزهامير، فإن موجة 
املصابــني باملرض، الــذي ليس له عالج 
حاليا ستكون حقيقية، وميكن أن ترهق 
موارد الرعاية طويلة املدى بصورة أكبر».


