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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
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ن مشروع توسعة  «الوطني» دشَّ
«مستشفى بنك الكويت 

الوطني لألطفال» بتكلفة ١٣
مليون دينار.

اململكة العربية السعودية 
حتتفل باليوم الوطني الـ ٩٢.

 أطيب األمنيات بالتقدم 
واالزدهار ألشقائنا في اململكة.

مو مقصرين ورايتكم بيضا.

٤:١٧الفجر
٥:٣٧الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٧العصر

٥:٤٤املغرب
٧:٠١العشاء

أعلى مد: ٠٩:٤٤ ص ـ ١١:٤٠ م
أدنى جزر: ٠٤:١٥ ص ـ ٠٥:٢٢ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٢

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

البقاء هللا

كميله عبداهللا علي احلمداني: (أرملة صبري يوسف الغربللي) ٧٢
عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧٤٤٢٢٠ - ٩٩٩٠٥٠٤٥

- ٩٩١٥١٦١٠ - شيعت.
٥٩ عاما - الرجال: اجلهراء - النسيم  ياسني حسني سطم العنزي:
- ق٤ - ش٧ - م١٤١ - ت: ٩٩٠٦٧٨٤٩ - ٦٥٥٥٦٢٨٠ - النساء: 
عبداهللا املبارك - ق٧ - ش٧٢٤  م٧٨ - ت: ٩٩٤٤٦٤٨٤ - شيع.
٨٨ عاما - الرجال: اخلالدية -  عبداللطيف يعقــوب طاهر الطاهر:
ق٢ - ش٢٧ - م٥ - ت: ٩٩٩٩٩٦٦٥ - النساء: اخلالدية - ق٢

- ش٢١ - م٣ - ت: ٦٦٦٦٠٠٣١ - شيع.
٦٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عالية جمعة عثمان اخلراز:
فقط - ت: ٩٧٧٦٥٥٠٧ - ٥٥٦٥٥٦٣١ - النساء: املنقف - ق٤
- ش٦٣ - م١٦ (يوم اجلمعة فقط) - ت: ٩٩٥٩٣٥٣٥ - شيعت.
عزيزة حسن محمد عبدالرزاق: (أرملة فهد عبداهللا احلساوي) ٧٤
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٧٩٥٠٠٨
- النساء: عن طريق الهاتف فقط - ت: ٩٩٨٨٠٤٤٠ - شيعت.

«مستمر في املالعب حتى ٢٠٢٤»
كريســتيانو رونالــدو، 
البرتغالي، يعبر  الكرة  العب 
عن رغبته في اللعب لصالح 
البرتغال في بطولة أمم أوروبا 
٢٠٢٤، ويبدد الشائعات حول 

احتمال اعتزاله.

«ال أريد فنانا مشهورا، بل أريد جراحا 
أو طبيبا»

كيم كارديشــيان، ســيدة 
األعمــال األميركية، تعلن أنها 
لم تعــد مهتمــة بالفنانني أو 
املشهورين، وتؤكد: أحلم بأني 
أدخل مستشفى، وأقابل طبيبا 

أو جراحا.

«جتبر أطفالها على مغادرة السينما في 
منتصف الفيلم»

فرناندو فلوريس، احلارس 
الشــخصي الســابق للمغنية 
األميركية بريتني سپيرز، يفسر 
ســبب تفضيل أطفال بريتني 
سپيرز العيش مع والدهم بدال 

منها.

«جورج كلوني أكثر وسامة»
براد پيت، املمثل األميركي، 
يختار زميله جورج كلوني، 
باعتباره أكثر الرجال وسامة 
العالـــم، كما يؤكـــد:  في 
بــول نيومان األوســم بني 

املتوفني.

أبعد من الكلمات

أمنـُت بـاهللا ربي ال شـريَك لُه
ر الرحمـُن ُيوقعـُه بـأنَّ مـا قـدَّ

ر املولى لنا َحَسـنٌ وأنَّ مـا قـدَّ
ر البـارئ سـَنتبُعُه وأنَّ مـا قـدَّ

فالعُني تبكي ونبُض القلِب أتعبُه
وْقُع املصيبِة في َصْدري ُيصدعُه

كلُّ ابـن آدَم بعـد املوِت يحملُه
قوٌم ويودعُه في اللحد مضجعُه

لنا وإن نسـيُت فال أنسى ترحَّ
رعُه إنَّ املماَت مريٌر سـوف َجنْ

لقد كتمُت واألوجاُع تفضحني
والدمـُع يعذُل إن قررُت أَمنعُه

في كلِّ يوٍم يئُن القلب من حدٍث
والصدُر من كثرة األحزان تصرعُه

أبكي ألختي باَت اللحُد مسكنها
واخلطُب هزَّ فؤادي كي ُيروعُه

شقيقُة الروِح بعَد األمِّ أفقدها
حـزٌن قـدٌمي إلى ما جـدَّ أجمعُه

واُهللا يأمـُر باألرحـاِم نوصلها
كذا الرسوُل كأني اآلَن أسمعُه

حُم تسأُل ربَّ العرِش واصلها الرَّ
من يقطع الرحم إنَّ اَهللا يقطعُه

هذا سـبيلي إحساٌن لذي رحٍم 
واألجُر غنٌم أرى احملروم ُينزعُه

أختـاُه فقدك خسـراٌن لنـا أبًدا
ولـي دعاٌء إلـى الرحمِن أرفعُه

رحماَك ربي ألخٍت أنَت بارئها
والعفو يا رب ُتعطيِه ومتنعُه

فمن سـواَك إلُه الكوِن يرحمنا
والعبُد دوًما بلطِف اهللاِ َمطمعُه

رثاء

أبيات رثاء في أختي 
الغالية عالية جمعة 

عثمان إبراهيم اخلراز 
رحمها اهللا تعالى

بقلم: د.خالد بن جمعة بن عثمان اخلراز
األربعاء ٢٥ صفر ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٢/٩/٢١م

اليابان تبحث عن الناجني من 
الكوارث بـ «صراصير سايبورج»!

سايتاما (اليابان)ـ  رويترز: إذا وقع زلزال في املستقبل 
وكان الناجون محاصرين حتت أطنان من األنقاض، فإن 
أول املستجيبني لتحديد مواقعهم ميكن أن يكونوا أسرابا 

من «صراصير سايبورج».
وهذا هو تطبيق محتمل البتكار حديث نفذه باحثون 
يابانيون جنحوا من خالله في تركيب «حقائب ظهر» من 
اخلاليا الشمسية واإللكترونيات على احلشرات والتحكم 

في حركتها عن بعد.
وطــور كينجيرو فوكودا وفريقــه في مختبر أجهزة 
األغشية الرقيقة التابع لشركة األبحاث اليابانية العمالقة 
ريكن شــريطا مرنا من اخلاليا الشمســية بسمك أربعة 
ميكرون، وعرضه نحو ربع عرض شعرة اإلنسان، وميكن 

أن يالئم بطن احلشرة.
ويســمح الشريط للصرصور بالتحرك بحرية بينما 
تولد اخللية الشمسية طاقة كافية ملعاجلة وإرسال إشارات 
التوجيه إلى أعضاء احلس في اجلزء اخللفي من احلشرة.

ويعتمد العمل على جتارب سابقة للتحكم في احلشرات 
في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وميكن أن 
ينتج عنها ذات يوم حشرات (سايبورج)، التي جتمع بني 
تركيبها البيولوجي الطبيعي واملعدات املتطورة املركبة 
في أجسادها، وميكنها دخول مناطق خطرة بشكل أكثر 

كفاءة من أجهزة اإلنسان اآللي.

إنقاذ صيني «مبعجزة» بعد ١٧ يومًا من الضياع في اجلبال

هاكر «صّفر» حساب وافد وسلبه ٢٠ ألف دينار

«مطاردة أميركية» من العاصمة إلى اجلهراء
ينهيها اصطدام بدورية وهروب على األقدام

محمد اجلالهمة

عزيزي املواطن.. عزيزي املقيم.. 
احذر! فعمليات النصب اإللكتروني 
تشهد تطورا يوما بعد آخر، وعدم 
االنتباه قد يكلفك رصيدك البنكي 

بالكامل.
القصــة هذه املرة تبــدأ مع أحد 
الوافديــن الذي فقــد كل مدخراته 
بكبسة زر واحدة من دون أن يدري 
ليبدأ رحلة من اإلجراءات الطويلة 
بحثــا عــن أمواله املســلوبة. وفي 
التفاصيل، فقد تقدم أحد وافدي دول 
املغرب العربي إلى جهات التحقيق 
ببــالغ مفاده ســرقة كل أمواله من 
حســابه املصرفــي، حيــث فوجئ 
بخصم كل رصيــده البنكي البالغ 

نحو ٢٠ ألف دينار دون سابق إنذار.
ورجح الوافد في إفادته ان يكون 
هاتفــه النقــال مت اختراقه بالكامل 
وذلك عبر تقنيات حديثة تســمح 
للهاكرز باالطالع على كامل محتويات 
الهاتــف ومن بينها االطالع على ما 
يظهر على شاشــة الهاتف بالكامل 
مــن بيانات ومعلومــات، وبالتالي 
متكن الهاكر من االطالع على بيانات 
البطاقة االئتمانية متضمنة رقمها 
وتاريخ االنتهاء وصوال إلى الرقم 

السري.
وبعــد احلصــول علــى كل تلك 
البيانات بدأ الهاكر خطته احلقيقية 
التي استهدف من خاللها كل مدخرات 
الوافد عبر إرسال روابط دفع سريع 
إلى الضحية، ومن ثم إعادة تعبئة 

بياناتها مــن خالل املعلومات التي 
حصل عليها سابقا، وإعادة استخدام 
تقنياته مجددا للحصول على رمز 
الـ «OTP» وإمتام عملية التحويل.

ولــم ينتبــه الضحيــة إال حني 
«صفــر» حســابه بالكامــل ليبادر 
بالذهاب إلى جهات التحقيق، والتي 
ظهر من خالل إجراءاتها أن عملية 
التحويل متت بني حسابات مصرفية 
محلية األول من حســاب املشتكي، 
واآلخر إلى حساب مصرفي في بنك 
محلي آخر يخص سيدة، والتي قالت 
بدورهــا ان تلــك املبالــغ هي قيمة 
مشتريات قام بها الوافد الضحية.

هذا، ومن املقرر استدعاء السيدة 
التي دخل الى حسابها املبلغ للوقوف 

على حقيقة االدعاء.

سعود عبدالعزيز 

أحال رجال االدلة اجلنائية مركبة 
اصطدم قائدها بدورية عقب مطاردته 
مــن محافظة العاصمــة حتى وصل 
الى اجلهراء واســتطاع قائد املركبة 
من ترك سيارته والهرب جريا على 

اإلقدام الى جهة غير معلومة.
وقــال مصدر أمني لـــ «األنباء» 

إن رجال الدوريات اشــتبهوا بقائد 
أميركية وعند الطلب منه التوقف 
قام بالفرار واالصطدام بالدورية فتم 
طلب االسناد وعليه مت تضييــــق 
اخلناق بعد وصولــه الى منطقـــة 
سعدالعبداهللا ليترك سيارته ويطلق 

ساقيه للريح.
وأضاف املصدر: بتفتيش املركبة 
مت العثور على مواد مخدرة، وعليه 

مت التحفظ على الســيارة وسحب 
املركبة وحجزها حلني حتديد هوية 
قائدهــا وإخطار املباحــث لضبط 
الهــارب والتحقيق معه في مصدر 
املخــدرات وتوجيــه تهــم متعلقة 
بإتالف مال الدولة وتعريض حياة 
اآلخرين للخطر ومخالفات مرورية 
أخرى منها زيادة السرعة عن احلدود 

القصوى املسموح بها.

بكــني ـ أ.ف.پ: عثــر في الصني على رجــل كان تائها في 
اجلبــال منــذ ١٧ يوما بعدما تولى معاجلــة زمالئه املصابني 
خالل زلزال تسبب في سقوط عشرات القتلى، وفقا ملا ذكرت 

إحدى وسائل اإلعالم احلكومية.
وضرب زلزال بقوة ٦٫٦ درجات على مقياس ريختر مقاطعة 
سيشوان اجلنوبية الغربية في ٥ سبتمبر، مسفرا عن مقتل 
ما ال يقل عن ٩٣ شــخصا وتهجير آالف األشــخاص. وأفادت 
اإلذاعة الوطنية الصينية بأن أحد القرويني عثر اول من امس 
على موظف في محطــة واندونغ للطاقة الكهرومائية يدعى 
غان يو، واصفــا عملية إنقاذه بأنها «معجزة». وكان الرجل 
الصيني يعمل مــع زميله لو يونغ، وبقي االثنان في املوقع 
ملعاجلة زمالئهما املصابني ومنع الفيضانات من خالل إفراغ 
السد من املياه، ثم غادر املوظفان في محطة الطاقة املعزولة 

قبل أن يقطعا مسافة ٢٠ كيلومترا تقريبا.
لكن غان يو، الذي كان يعاني قصر نظر حادا، وفقد نظارته 
أثنــاء الزلزال وواجه صعوبة في شــق طريقه عبر اجلبال، 
بحســب اإلذاعة. وبعد محاوالت عابثــة للفت أنظار عناصر 
اإلنقاذ، قرر الرجالن أخيرا أن يبقى غان يو في املكان، بسبب 
قصر نظره، وأن يذهب زميله حملاولة العثور على مساعدة.
وبعد إنقاذ لو يونغ في ٨ سبتمبر بدأ البحث عن غان يو 
دون جدوى بعدما رحل عن امللجأ الذي تركه فيه زميله، وذلك 
حتى ســمع أحد الســكان احملليني بعمليات البحث، ومكنته 
معرفته بطبيعة األرض وتضاريسها، وبعد ساعتني فقط من 

غان يو أنقذ الكثيرين وتأخر إنقاذه ١٧ يومااملشي مت العثور على غان يو ممددا حتت األشجار.

باريــس - أ.ف.پ: أعلنــت وكالة 
الفضــاء األميركية (ناســا) األربعاء 
أن تلســكوب جيمس ويب الفضائي 
قــدم صــورا جديدة لكوكــب نبتون 
وحلقاته، توفر مؤشرات قيمة بشأن 

غالفه اجلوي.
ولم يكــن لدى علمــاء الفلك مثل 
هذه الرؤية الواضحة ألبعد كوكب في 
النظام الشمســي منذ املرور القصير 
والوحيد ملسبار «فوييجر ٢» بالقرب 
من هذا الكوكب العمالق اجلليدي عام 

.١٩٨٩

وقال مستشار العلوم واالستكشاف 
في وكالــة الفضــاء األوروبية مارك 
ماكوغريــن إن الرؤيــة التي يوفرها 
التلســكوب من خالل األشــعة حتت 
احلمراء متنح طريقة جديدة لتحليل 

غالفه اجلوي.
ويزيل التلسكوب كل الوهج الناجم 
عن انعكاس الشمس على سطح كوكب 
نبتون والتلوث الضوئي لبيئته، من 
أجل «البدء في تخمني تكوين الغالف 
اجلوي» للكوكب، على ما قال لوكالة 
فرانس برس هذا الفلكي الذي عمل ألكثر 

من ٢٠ عاما في مشروع جيمس ويب.
وبدا نبتون أزرق اللون في الصور 
امللتقطــة في النطــاق املوجي املرئي 
بواسطة تلسكوب هابل، بسبب وجود 
امليثان في غالفه اجلوي. أما استخدام 
أداة جيمس ويب NIRCam التي تعمل 
في األشــعة حتت احلمــراء القريبة، 
فيظهر الكوكب بلون أبيض مائل إلى 

الرمادي.
وقالت «ناسا» في بيان إن الصورة 
تظهر أيضا «ضــوءا غريبا» في أحد 

أقطاب نبتون.

١٠ مصابني في مسرح شهير 
بروما بعد انهيار «سقاالت خشبية»

روماـ  د.ب.أ: أصيب عدد من الطالب عندما انهار سلم 
خارجي مبسرح جلوب في حدائق فيال بورجيزي في روما 
أمس. ووفقا لوكالتي أنباء «أنسا» و«أدنكرونوس»، انهار 
جزء من السقاالت اخلشبية للمسرح املقام في احلديقة 
الشــهيرة لدى نهاية أحد العروض التي قدمها الطالب، 
وأســفر ذلك عن إصابة خمسة من املراهقني ومثلهم من 

البالغني ونقلوا جميعا إلى املستشفى.
وقال رئيس البلدية روبرتو جوالتييري أثناء زيارته 
ملوقــع احلادث، إنه يبدو أن الســلم حتــرر من دعامات 

التأمني اخلاصة به «وإنه حلادث مروع».
وقال أحد املعلمني لصحيفة «ال ريبوبليكا»: «خرجنا 
بعــد العرض ثم انهار الســلم».. لقد ســقط الطالب بني 
األلواح، على عمق ٣ أمتار، من الطابق الثالث إلى الثاني».

انهيار السلم اخلارجي تسبب في اصابات بني الطالب واحلضور

عرض آثار «دريسدن» 
الشهيرة في «باريس»

باريــس ـ د.ب.أ: يعرض متحف «لوكســمبورغ» في 
العاصمة الفرنســية باريس حاليا القطــع األثرية التي 

حتتفظ بها «مجموعات فنون دريسدن» شرقي أملانيا.
وتشــمل املعروضــات أوعيــة مصنوعة مــن العاج 
وصدف اللؤلؤ على شــكل نرجــس أو حلزون، وألواح 
من النحاس املنقوش ومجوهرات ثمينة لتزيني القبعات. 
وهــذه املعروضات جزء من حوالي ١٠٠ قطعة أثرية من 
مجموعة تعود إلى دولة «ساكسونيا العليا»، يتم عرضها 
فــي معرض «مرآة العالم» الذي يســتمر حتى ١٥  يناير 
املقبل. وتشــمل املعروضــات أدوات علمية وكتبا تعود 
للفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. 
وستعرض جنبا إلى جنب مع األعمال املعاصرة لفنانني 
مثل مارسيل أودينباخ وبيجي بوث ومارك ديون. وتعد 
«مجموعات فنون دريسدن» واحدة من أقدم املجموعات 
الفنية في أوروبا، واألولى التي تتاح أمام جمهور أوسع 

نطاقا. وهي مملوكة لوالية ساكسونيا األملانية.

جيمس ويب يكشف عن «ضوء غريب» في نبتون

أمن


