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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.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الداخلية»: مخالفات احلزام 
والهاتف بكاميرات السرعة.

شركة أميركية تطلق فندقًا 
فضائيًا عام ٢٠٢٥.

أحسن عشان تخف احلوادث.األحالم قد تصبح حقيقة!!

٤:٢٤الفجر
٥:٤٢الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٥٩العصر

٥:٣١املغرب
٦:٤٧العشاء

أعلى مد: ٠٣:٥٧ ص ـ ٠٨:١١ م
أدنى جزر: ١٢:٥٤ ظ

العظمى:  ٣٨

الصغرى: ٢٢

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

فايزة عبدالوهاب عبداهللا البسام: (أرملة يوسف عبداحملسن سالم 
العبدالرزاق) ٨٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٧٩٩٠٤٦ - النســاء: العديليــة - ق٢ - ش٣١ - م١ (فترة 
العصر فقط) - ت: ٢٢٥٦٠٣٢٣ - ٩٩٦٠٣٦١١ - ٩٩٦٧٥٨٦٨ - 

٩٩٧١٤٩٤٠ - شيعت.
سعاد ســالم علي السحيب: (زوجة إبراهيم خلف احلوطي) ٥٦
عاما - الرجال: العزاء فــي املقبرة فقط - ت: ٩٧٣٩٣٩٣٣ - 
٦٧٧٧٣٤٤٤ - النســاء: القيروان - ق٢ - ش٢٢١ - م١٨ - ت: 

٩٩٩٣٨١٣٣ - ٩٧٩٣٠١١٨ - شيعت.
ماجدة حسن علي فياض: (أرملة ناصر عبداهللا العيسى) ٨٧ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٨٨٩٨٨٣ - ت 

النساء: ٥٠٨٦٠٦٠٧ - شيعت.

«أعشق السيارات»
جو بايدن، الرئيس األميركي، 
يعرب عن عشــقه للسيارات، 
ويؤكد أن منصبه سلبه متعة 
قيــادة ســياراته األميركيــة 

الكالسيكية.

«بيزوس ثاني األغنياء مجددا، وغيتس 
اخلامس»

مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، 
يعلن عودة جيف بيزوس األسبوع 
اجلاري إلى مركز ثاني أغنى أغنياء 
العالم، وتراجع الهندي غوتام أداني 

للمركز الرابع.

«ربع مليون دوالر نفقة شهرية متراكمة»
رودي جوليانــي، عمــدة 
نيويورك األســبق، يتعرض 
ملطالبة قضائية من طليقته الثالثة 
جوديــث جولياني، بدفع نفقة 
شهرية متراكمة منذ ٣ سنوات، 
وصلت إلى ربع مليون دوالر.

«لن أصبح رئيسة أبدا»
اليكساندرا أوكازيو كورتيز، 
النائبــة األميركيــة، تقول إن 
املجتمــع األميركــي يرفض 
وجود املرأة في منصب الرئاسة، 
وبخاصــة إذا كانت امرأة غير 

بيضاء.

أبعد من الكلمات

أمن

.. وكاني ويست يفتتح عرض أزياء «على الوحل»!
ـ أ.ف.پ:  فيلبينت (فرنســا) 
افتتح مغني الراب كاني ويســت 
األحــد عــرض دار «بالنســياغا» 
الــذي أقيم على أرض موحلة في 
فيلبينت، شــمال باريــس، على 
هامش اســبوع باريس للموضة 
وبعيــدا عــن بهرجــة منصاتــه 

التقليدية.
وارتدى ويست، وهو صديق 
ملصمــم «بالنســياغا» اجلورجي 
دمينا، سرواال جلديا وسترة سوداء 
متعــددة اجليــوب، وكان يعتمر 
قبعة حتت غطاء للرأس، وينتعل 
حذاءين رياضيني كبيرين. وكانت 
شريكة حياته الســابقة وملهمة 
«بالنسياغا» كيم كارديشيان في 
مقدمة احلضور خالل العرض الذي 
أقيم في موقع هو عبارة عن ورشة، 
كانت تفوح فيه رائحة وحل قوية.
االنتبــاه  واســترعت 
حملهــا  التــي  االكسســوارات 
العارضون الرجــال، ومنها مثال 
حماالت أطفال وحقائب يد ملونة 
وطفولية وأخرى كبيرة للتسوق 
وردية اللون وحقائب كتف مربعة 
بأكمــام مدمجة، وهي من أبرز ما 
تضمنته تشكيلة ربيع سنة ٢٠٢٣

وصيفها.
أمــا العارضات، فلــم يتوانني 
في الســير علــى األرض املوحلة 
باألحذيــة ذات العالية، مرتديات 
فساتني ضيقة وردية أو بيضاء أو 
سوداء، ومالبس براقة وشفافة، أو 

كاني ويست خالل العرضأثوابا فضية أو بطرحات.

تغرمي كارديشيان ١٫٢٦ مليون دوالر بسبب عملة مشفرة
«أ.ف.پ»:   - نيويــورك 
وافقــت النجمــة األميركية كيم 
كارديشيان على دفع ١٫٢٦ مليون 
دوالر لترويجها عملة مشــفرة 
في حســابها عبر انستغرام من 
دون اإلفصاح عن تلقيها مبلغا 
ماليا مقابل ذلك، على ما أفادت 
هيئة األوراق املالية والبورصات 

األميركية االثنني.
واتهمت الهيئة جنمة تلفزيون 
الواقع ومواقع التواصل وسيدة 
EMAX األعمال بالترويج لعملة

املشفرة التي يجري التداول بها 
عبر منصة EthereumMax، من 
دون اإلشارة إلى انها تلقت ٢٥٠

ألف دوالر من املنصة لقاء قيامها 
بهذه املهمة.

وتشمل العقوبة غرامة قدرها 
مليون دوالر باإلضافة إلى ٢٦٠

ألف دوالر هي عبارة عن املبلغ 
الذي حصلت عليه كارديشيان مع 
الفوائد. وتعهدت الزوجة السابقة 
ملغني الراب كانييه ويست والتي 
وافقت على التعــاون مع هيئة 
املاليــة والبورصــات  األوراق 
األميركية، بعــدم الترويج ألي 
أصول مشفرة لفترة ٣ سنوات.

وقال رئيس الهيئة األميركية 
غــاري غينســلر فــي بيــان إن 
«هذه القضية تذكر بأن ترويج 
مواقــع  أو جنــوم  املشــاهير 
التواصل لفرص اســتثمار مبا 
فيها أصول مشفرة، ال يعني أن 
هذه املنتجات االستثمارية حتمل 

فوائد للمستثمرين جميعهم».
وأضاف: «نشجع املستثمرين 
علــى أن يأخــذوا فــي االعتبار 
املخاطــر والفــرص احملتملــة 
ألي استثمار في ضوء أهدافهم 

املالية».
وتبلغ ثروة كارديشيان التي 
يتابع حسابها في انستغرام ٣٣١

مليون مستخدم ١٫٨ مليار دوالر، 
بحسب «فوربس».

بلدية باريس تتراجع 
عن أعمال بناء أسفل برج إيفل

باريس - أ.ف.پ: أعلنت بلدية باريس األحد تراجعها 
عن أعمال بناء كانت تخطط لها أسفل برج إيفل في إطار 
خطتها التي تلقى اعتراضا والهادفة إلى تطوير املناطق 
احمليطة باملعلم الســياحي الذي يســتقطب ســنويا ٢٠

مليون زائر.
ويتمثل مشروع رئيسة البلدية االشتراكية آن هيدالغو 
املسمى «OnE»، في زرع نباتات وإنشاء مسارات للمشاة 
في محيط برج إيفل، وهو ما القى منذ شــهور انتقادات 

من معارضني ومدافعني عن البيئة.
وسيتسبب هذا املشروع في قطع نحو عشرين شجرة 
ومنها أشجار معمرة عند أسفل برج إيفل، من أجل إقامة 

خدمات للزبائن ومكاتب للموظفني.
وتخلت البلدية عن املشروع في مايو عقب احتجاجات 
أطلقتها جمعيات وشخصيات عدة. وقررت أيضا التراجع 
عن إنشــاء أربعة مبــان كان مخططا لهــا. وقال النائب 
األول لرئيسة البلدية إميانويل غريغوار في حديث إلى 
صحيفة «لو جورنال دو دميانش»: «أعلن إلغاءنا بصورة 
نهائية وببساطة أي مشروع بناء عند أسفل برج إيفل، 

مع اإلبقاء على مشروع املساحات اخلضراء».

«اإلطفاء» تواصل البحث عن 
مفقود جسر جابر.. ومصدر: قوة 

التيار حتدد مساحة التمشيط

محمد اجلالهمة

واصلت زوارق وغواصون من اإلنقاذ البحري في 
قوة االطفاء عملية البحث والتمشيط ولليوم الثاني 
علــى التوالــي عن مفقود يعتقد انه ألقى بنفســه في 
البحر من فوق جســر الشــيخ جابر األحمد. وذكرت 
قوة االطفاء انها تلقت بالغا يفيد باالشــتباه بوجود 
شخص قام بإلقاء نفسه من جسر الشيخ جابر وعلى 
اثره مت توجيه زوارق ادارة اإلطفاء واالنقاذ البحري 
املختصة بعمليات البحث واالنقاذ من مركزي الشويخ 
والساملية ومازالت تقوم بعملية مسح شاملة للمنطقة 
احمليطة باجلسر على أمل العثور على املفقود. وكانت 
«األنباء» أشارت في عددها امس عن بالغ بوجود مركبة 
خالية ومتوقفة على جسر الشيخ جابر وبانتقال رجال 
االمن للتعامل مع البالغ مت العثور على هوية تخص 
مواطنا داخل املركبة إلى جانب «نعال» على مقربة من 
املركبة وهو ما يرجح ان يكون املواطن ألقى بنفســه 
من علو. وذكر مصدر امني ان رجال األمن تأكد لهم ان 
صاحب الهوية داخل املركبة مفقود، أي غير متواجد 
فــي منزله أو لدى اصدقائــه وهو ما يرجح ان يكون 

قد ألقى بنفسه من اعلى اجلسر.
الى ذلك كشــف مصــدر في قوة االطفــاء العام ان 
طفو جثة اي شخص غريق الى سطح املاء تستغرق 
في فصل الصيف ما بني ٢٤ ســاعة و٤٨ ساعة اما في 
فصل الشتاء فقد تظل اجلثة دون ان تطفو لـ١٠ ايام. 
واضاف: قوة االطفاء حتدد مساحة التمشيط استنادا 
الى قياس قوة التيــارات املائية، مذكرا بالعثور على 
جثة احد االشخاص املفقودين قبل فترة على مسافة 

٣ كيلو من مكان الغرق.

آليات اإلطفاء واصلت عمليات البحث والتمشيط منذ أمس األول

أبحاث اجلينات البشرية باألزمنة الغابرة متنح أبحاث اجلينات البشرية باألزمنة الغابرة متنح 
السويدي سفانتي بابو «نوبل الطب السويدي سفانتي بابو «نوبل الطب ٢٠٢٢٢٠٢٢»»

ســتوكهولم - وكاالت: أعلن معهد «كارولينســكا» في ســتوكهولم منح جائزة 
نوبل في الطب هذا العام للســويدي ســفانتي بابو، الباحث في مدينة اليبتســيج 
األملانية، لدوره في حتديد تسلســل جينوم اإلنســان وفي تأســيس علم اجلينوم 
اإلحاثي الذي يســعى من خالل درس احلمــض النووي العائد ملتحجرات العصور 

القدمية إلى معرفة خصائص اجلينات البشرية في غابر األزمنة.
وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد «ماكس بالنك» األملاني لألنثروبولوجيا 

التطورية، وهو أول باحث يقوم - من بني أمور أخرى - بوضع تسلسل 
جلينوم اإلنسان.

ومتكن الباحث الســويدي من جتاوز مشــكلة تدهور نوعية احلمض 
النووي مبرور الوقت، إذ لم تبق من هذا احلمض العائد إلى آالف السنني 

ســوى بضعة آثار، وهي عالوة على ذلــك ملوثة إلى حد كبير بالبكتيريا 
أو بآثار بشرية حديثة.

وقالــت جمعية نوبل: «من خالل الكشــف عن االختالفات اجلينية التي 
متيز جميع البشر األحياء عن أشباه البشر املنقرضة، فإن اكتشافاته توفر 

األساس الستكشاف ما يجعلنا بشرا متفردين».
ولــد بابو في ســتوكهولم عــام ١٩٥٥، ويعمل في معهــد «ماكس بالنك» 
لألنثروبولوجيــا التطوريــة في مدينة اليبتســيج األملانية منذ.١٩٩٩ وكان 

والده سونيه برغرستر حاز جائزة نوبل للطب في العام ١٩٨٢.
ومتنح جوائز نوبل ١٠ ماليني كرونة سويدية (٩٠٠ ألف دوالر) لكل فئة.

بيع ٢٥٩٨ كروز سجائر 
في مزاد للجمارك

أعلنت اإلدارة العامــة للجمارك عزمها إجراء مزاد 
علنــي غــدا األربعاء لبيع عــدد ٢٥٩٨ كروز ســجائر 
منوعة وحاويتين تحتويان على بضاعة منوعة، و١٠
حاويات ٢٠ فارغة وحاوية محتوياتها حديد مقطع و٣

صناديق «وصالت بايبات تصدير»، وذلك في الساعة 
٤:٠٠ عصــرا ببيت المال فــي الصليبية على الدائري 

السادس.
وأشارت إلى جواز إلغاء أو تأجيل المزاد ألي سبب 
تــراه وأحقيتها بوقف البيع أو تأجيله في حالة عدم 
الحصول على الســعر المناسب أو ألي أسباب تراها 
تتعــارض مع مصلحتها، الفتة إلى ان الراســي عليه 
المــزاد ملزم بدفع قيمة البضاعــة بموجب الدفع عن 
طريق الكي - نت K-net فقط، وإخراج البضاعة من 
مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخالل ٥ أيام.


