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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

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

البقاء هللا

٨١ عاما - الرجال: مسجد  محمد حســن إسماعيل نعمة اهللا مقدم:
الوزان - ت الرجال: ٩٧٨٧١٦٦٦ - ٩٠٠٤٠٠٧٤ - النساء: حسينية 

عاشور - ت النساء: ٩٧٩٨٣٠٣٠ - ٩٠٩٢٩٧٨٨ - شيع.
٥٦ عاما - العزاء في املقبرة - ٦٦٤٦٤٦٢٩ علي عثمان علي احملارب:

-٦٦٥٦٥٠١٢ - شيع.
٨٧ عاما - العزاء في املقبرة -  عبدالوهاب يوسف إبراهيم احلمود:

ت: ٩٩٤٤٨٩٩٠ - شيع.
زهرة حســني علي العباد: (زوجة محمد حسني مزيد) ٧١ عاما - 
الرجال: حسينية األوحد املنصورية - ٩٠٠٦٦٠٢٥ - النساء: 

العارضية - ق١٠ - ش١ - ج١ - م٢٧ - شيعت.
٧٧ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  رجا عايض طعيس العازمي:

٩٩٦٦٠٥١٣ - ٥٥٥٤٣٧٥٥ - شيع.
٩٣ عاما - ال يوجد - ت: ٩٧٦٦٦٩٧٠ بدر محمد صالح محمد التركيت:

- ٦٥٨٨٤٢١٢ - شيع.
١٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  داود سليمان نعمان املتيرف:
فقط - ت: ٦٦٢٥٣٣٣٢ - ٩٩٩١٩٤٠٠ - النساء: العمرية - ق٤

- ش٦ - م٢٢ (يوم الثالثاء فقط) - ت: ٩٧١٦٠٠٠٠ - شيع.
فاطمه رمضان عبداهللا اخلباز: (أرملة إسحاق أحمد الكندري) ٦٠

عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٥٥١٠٠٠١ - النساء: 
حطني - ق٢ - ش٢١٩ - م٢١ - شيعت.

«الثعابني تقتل مليون هندي كل ١٠ سنوات»
العاملية تنشــر  منظمة الصحة 
دراســة تؤكد أن ٨٥٪ من الوفيات 
بعضــات الثعابني حتدث في الهند، 
مبعدل يصــل إلى مليون قتيل كل 

١٠ سنوات.

«وماذا عن دفعك أنت نفقة الطفلني؟!»
املغنيــة األميركية،  غراميــز، 
إيلون ماســك  امللياردير  وخطيبة 
سابقا، ترد على تغريدته بخصوص 
دفع املشــتركني ٨ دوالرات إلبقاء 
عالمة التحقق الزرقاء، وحتصد نحو 

ربع مليون إعجاب خالل ساعات.

«أنا أحترم اختالفها السياسي معي»
محمت أوز، أول مســلم يدعمه 
الرئيس األميركي الســابق ترامب 
الكونغــرس األميركي،  النتخابات 
يــرد على دعم النجمــة األميركية 
أوبرا وينفــري لغرميه االنتخابي، 
رغم عالقتهما الطويلة، حيث كانت 
هي من قدمه للجمهور األميركي في 

بداية حياته املهنية.

«شعرت باستحالة تطور عالقتنا رغم حبي لها»
ماثيو بيــري، املمثل األميركي، 
يعترف بأنه كان معجبا بزميلته املمثلة 
أنســتون، خالل مسلسل  چنيڤر 
«فريندز»، لكنه كان يعلم اجنذابها 
إلى زميلهما ديڤيد شومير، ما دفعه 
إلى كبح مشاعره، ويؤكد: هذا جعل 

عملي معهما صعبا.

أبعد من الكلمات
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ممثل األمير: مبادرة الشرق 
األوسط األخضر حتقق الكثير من 

التطلعات البيئية إقليميًا ودوليًا.

ممثل األمير: الكويت تؤكد 
التزامها باملبادرات الدولية 

املعنية بالبيئة.

نهج دولي ثابت وتعاون 
مستمر.

اهللا يعز بالدنا.

تأييد «اإلعدام» لهندي قتل مواطنته بسبب «الطعام»

انتحار آسيوية شنقًا 
داخل مستشفى الرازي

سرقة ٢ بطارية من موقع 
شركة اتصاالت في غرناطة عبدالكرمي أحمد

أيــدت محكمــة التمييــز حكــم محكمة 
االســتئناف القاضي باإلعدام شنقا لطباخ 
هندي في العقد الرابع من عمره أقدم خالل 
مــارس العام املاضي ٢٠٢١ على قتل زوجة 
صديقــه مــن نفس جنســيته فــي منطقة 

الرميثية.
وكانــت التحريات قــد دلت على غضب 
اجلاني من املجني عليها بســبب معايرتها 

له بأنه يــأكل من مال زوجها ويلتهمه كله 
كونهم يقيمون في شــقة مشــتركة، حيث 
أحضر سكينا من املطبخ وطعنها به قبل أن 
يصور جثتها وينشرها في موقع التواصل 

االجتماعي «فيسبوك».
وذكر اجلاني خالل التحقيق أنه يشارك 
أسرة املجني عليها السكن كونه أعزب، مفيدا 
بأن خالفا وقع بينهما بسبب قلة الطعام الذي 
تقدمه له مقابل مبلغ مادي، وتطور إلى شجار 

أدى الى إقدامه على طعنها عدة طعنات.

سعود عبدالعزيز

أحيلت جثة وافدة آسيوية في العقد الثالث إلى الطب 
الشــرعي بعد إقدامها على االنتحار بشنق نفسها داخل 

مبنى مستشفى الرازي.
وقــال مصــدر أمني لـــ «األنبــاء» ان بالغــا ورد إلى 
غرفة عمليــات الداخلية في ســاعة متأخرة امس األول 
من العاملني في املستشــفى بعد ان شاهدوا الوافدة وقد 
قامت باالنتحار بشنق نفسها داخل غرفة في أحد األدوار 

العلوية مبستشفى الرازي.

سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث العاصمة في البحث 
عن مجهولني متكنوا من سرقة عدد ٢ بطارية 

من موقع شركة اتصاالت في غرناطة.
وقــال مصدر أمني لـ «األنباء» ان ممثال 
قانونيا لشــركة اتصــاالت تقدم إلى مخفر 

شمال غرب الصليبيخات وسجل امس قضية 
برقم ٢٣٦/٢٠٢٢ وأبلغ عن سرقة بطاريات 
عدد ٢ من املوقع اخلاص للشركة في منطقة 
غرناطة ق ٢ في الســاحة الترابية، مشيرا 
إلى أن الواقعة حدثت على األرجح بتاريخ 
٢٠ أكتوبــر املاضي. وبســؤاله عما إذا كان 

يتهم أحدا بعينه، أجاب بال.

إنقاذ ٤ أشخاص في تصادم عنيف بني قاربني وانشطار أحدهما

«اللوفر» يجمع تبرعات 
لشراء علبة سيجار شهيرة

«تويتر» توقف احلسابات املنتحلة 
لهويات غير حقيقية بشكل دائم

دراسة: ٣ غرامات من «أوميغا ٣» 
يوميًا متنع ارتفاع ضغط الدم

محمد اجلالهمة 

متكن رجال اإلنقاذ البحري من إنقاذ
٤ أشــخاص بعد تصادم قاربني خاصني 
بهم بقوة، ما أدى الى انقسام أحدهما إلى 
نصفني في البحر مقابل منطقة الشويخ 
الطبية. وكانت إدارة العمليات املركزية 
تلقت بالغا باحلادث مساء أمس األول ليتم 
توجيه مركز الشــويخ لإلطفاء واإلنقاذ 
البحــري الى موقع البــالغ وتبني وجود 
٤ أشــخاص في البحــر مت إنقاذهم وهم 

بحالة جيدة.

باريس - أ.ف.پ: يطلق متحــف اللوفر اليوم الثالثاء 
حملته الســنوية الثالثة عشــرة جلمع التبرعات في إطار 
مبادرته «توس ميسني!»، حتى يتمكن من شراء علبة سيجار 
ثمينة كان ميلكها السياسي الفرنسي إيتان دي شواسيول، 

أحد أبرز الوزراء خالل فترة حكم لويس اخلامس عشر.
ويأمل املتحف الفرنســي جمع ما ال يقل عن ١٫٢ مليون 
يورو لشراء هذه العلبة الذهبية اللون واملزينة بقطع من 

الكريستال والتي تعود إلى القرن الثامن عشر.
وسبق أن حصل املتحف على مبلغ ٥٠٠ ألف يورو من 
«جمعية أصدقاء اللوفر»، فيما يواصل الســعي للحصول 
عن مبالغ إضافية من جانب شــركات ومانحني فرنســيني 
وأجانب بارزين بهدف جمع األموال الالزمة واملتمثلة بـ٣٫٩

ماليني يورو.
وبفضل تبرعات وفرتها ٥٦٠٠ جهة وشكلت ما مجموعه 
مليــون يورو، ضمت عام ٢٠٢١ إحدى التحف التي صممها 
جوفاني أمبرودجيو ميسيروني (١٥٥١-١٦١٦) إلى املجموعات 

الوطنية.
وشارك في مبادرات «توس ميسني» منذ إطالقها عام ٢٠١٠

ما مجموعه ٣٠ ألف متبرع، بينهم ١٢ ألفا وفروا تبرعاتهم 
أكثر من مرة، بحسب املتحف.

والقت حملة عام ٢٠١٧ جناحا استثنائيا لناحية جمعها 
١٫٥ مليون يورو من ٨٥٠٠ متبرع، ما أتاح للمتحف شــراء 

كتاب تقومي خاص بامللك فرانسوا األول.

لوس أجنيليس - د.ب.أ: أعلن امللياردير األميركي إيلون 
ماسك املالك اجلديد لشركة منصة التواصل االجتماعي 
تويتر اعتزام املنصة تعليق حسابات املستخدمني الذين 
ينتحلون هويات غير حقيقية عبر املنصة بشكل دائم.

وكتب ماسك عبر موقع تويتر «من اآلن فصاعدا سيتم 
تعليق أي حساب يستخدم لتويتر من خالل هوية منتحلة 
من دون أن يوضح أنها منتحلة على ســبيل السخرية. 
في الســابق كنا نصدر حتذيرا قبــل التعليق، لكن اآلن 
أطلقنا عملية حتقق من الهوية واسعة النطاق، وبالتالي 

لن يكون هناك حتذير».
وأضاف أن أي تغيير السم احلساب سيؤدي إلى فقدان 

مؤقت لعالمة توثيق الهوية على احلساب.
جاءت هذه اخلطوة بعد أنباء عن قيام املنصة بتعليق 
حسابات مستخدمني غيروا أسماء حساباتهم إلى إيلون 
ماســك، منهم املمثلة الكوميدية كاثــي جريفني واملمثل 

ريتش سومر.
وبعد تعليق حساب جريفني قال ماسك إنه مت حظرها 
ألنها «انتحلت صفة ممثلة كوميدية... وإذا أرادت استعادة 

حسابها ميكنها ذلك مقابل ٨ دوالرات» شهريا.

بكــنيـ  أ.ش.أ: توصلت دراســة طبية حديثة أجريت 
في جامعة «ماكاو للعلوم والتكنولوجيا» في الصني، إلى 
أن ما يقرب من ٣ غرامات من أحماض أوميغا ٣ الدهنية 
يوميا في شكل طعام أو مكمل رمبا تكون الكمية املثلى 

الالزمة للمساعدة في خفض ضغط الدم.
وفى الدراسة احلالية نظر الباحثون في العالقة بني 
ضغط الدم ونوعي أحماض أوميغا ٣ الدهنية، واستخدم 
الباحثون بيانات مت تســجيلها من ٧١ جتربة إكلينيكية 
لفحص الصلة بني DHA وEPAـ  بشكل فردي ومجتمعيـ  
وضغط الدم لدى ما يقرب من ٥٠٠٠ شخص بالغ يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول أو ال 
يعانون من ذلك، فقد استهلك األشخاص أحماض أوميغا 
٣ الدهنية من خالل النظام الغذائي، أو املكمالت الغذائية 

ملدة ١٠ أسابيع في املتوسط.
ووجــد الفريق أن األشــخاص الذيــن تناولوا ٢ - ٣
غرامــات يوميا من مزيج من أحماض أوميغا ٣ الدهنية 
قللوا من ضغط الدم االنقباضي (الرقم األعلى) وضغط 
الدم االنبساطي (الرقم السفلي) مبتوسط ٢ ملم زئبق، 
.DHAو EPA مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا حمضي

متحف اللوفر يطلق حملة التبرع اليوم

أمن ومحاكم

«ذي كراون ٥» يواجه عاصفة انتقادات قبل انطالقه
عواصم - أ.ف.پ: أثار املوسم اخلامس 
من مسلســل «ذي كراون» الــذي توفره 
«نتفليكس» اعتبارا من غد األربعاء عاصفة 
انتقادات حادة اســتبقت إطالق احللقات 
اجلديدة منه، إذ اتهم هذا العمل الذي حقق 
جناحــا جماهيريا واســعا بأنه يتضمن 
أكاذيب في شــأن مرحلة ساخنة شهدها 
النظــام امللكي البريطاني، طبعها خروج 
املشاكل بني األمير تشالز وزوجته ديانا 

إلى العلن.
وفــي ظــل الضغــط الشــديد عليهــا 
نظرا إلى مرور شهرين بالكاد على وفاة 

امللكة إليزابيث الثانية التي تسلم جنلها 
تشالز الثالث العرش خلفا لها، اضطرت 
«نتفليكس» إلى أن تدرج في أسفل املقطع 
الترويجي ملسلسلها عبارة توضح أنه عمل 
«روائي» يســتند إلى وقائع حقيقية، مع 
أنها كانت ترفض باســتمرار اإلقدام على 

خطوة مماثلة.
وتتنــاول احللقات العشــر مــن هذا 
املوسم، وهو ما قبل األخير من املسلسل، 
أزمــات العائلة املالكة خالل تســعينيات 
القرن العشرين، ومنها املقابلة التلفزيونية 
الصادمة لألميرة ديانا عبر «بي بي سي» 

والتي حملت فيها إلى خيانة تشالز وعالقته 
مع كاميال باركر بولز، والطالق بينه وبني 

«ليدي دي».
إلــى ذلــك، مت تنظيم العــرض األول 
لفيلم The Fabelmans في املسرح الصيني 
بهوليوود في والية كاليفورينا األميركية 
خــالل مهرجــان معهد الفيلــم األميركي. 
والفيلم الذي به العديد من النجوم منهم 
جابريل البيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، 
سيث روجن، جيني برلني، جوليا باترز، 
روبن بارتليت، يستمد االلهام في قصته 

من مخرجه ستيفني سبيلبرج.

(أ.ف.پ)   «The Fabelmans» املمثلة جوليا باترز لدى حضورها عرض

في كيب تاون.. سباق ملركبات بال محركات
الــكاب ـ أ.ف.پ: تنافس 
نحو ٥٠ ســائقا في ســباق 
أقيم األحد مبدينة كيب تاون 
في جنــوب أفريقيا ملركبات 
محلية الصنــع مثبتة على 
أربع عجالت لكنها من دون 
محــرك، إذ تتحرك بدفع من 
البشــرية واجلاذبية  القوة 
وحدهمــا. وتعددت أشــكال 
املركبات املتســابقة، وبينها 
مثــال واحــدة علــى شــكل 
نعامــة ضخمــة، وأخــرى 
دبابة مطلية بالكامل باللون 
الوردي، ووعاء للطهو على 
غرار القدور احلديدية التي 
تســتخدم في املنطقة لطهو 
عصيــدة الــذرة علــى نــار 
اخلشب. ويفوز في السباق 
مــن يصل قبــل غيــره إلى 
أســفل التل، لكن يؤخذ في 
االعتبــار إلى حــد كبير في 
حتديد الفائزين عامل تصميم 
املركبة واإلخراج الذي حتصل 

(رويترز)به عملية االنطالق. أحد املشاركني في السباق  


