
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.
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

جلنة في البرملان األوروبي توافق 
على إعفاء املواطنني من «شنغن».

اإلمارات حتتفل اليوم 
بعيدها الوطني الـ ٥١.

إلى العلياء األشقاء
 في اإلمارات.

استانسوا.

«مستعدون لزرع شرائح حاسوبية باملخ»
امللياردير  إيلــون ماســك، 
األميركي، يعلن استعداد شركته 
نيورالينك، إلجراء جتارب زرع 
شــرائح حاســوبية داخل املخ، 
الدواء والغذاء  بعد موافقة هيئة 
األميركية، متهيدا لطرحها للبيع 

باألسواق بعد ٦ أشهر.

«أخطأت التقدير»
بوب ديالن، املغني األميركي، 
آليا  يعتذر عن استخدامه جهازا 
لتوقيع النســخ احملــدودة من 
كتابه «فلسفة األغنية احلديثة»، 
ويضيف: أصبــت بدوخة فترة 
كوفيد، وسأعيد ثمن الكتاب ملن 

يطلب عبر الناشر. 

«أطلت العد عامدا كي يستعيد عافيته»
كارلوس باديال، احلكم الفلبيني 
بالتحيز والغش لصالح  يعترف 
مواطنه املالكم، ماني باكياو، عام 
٢٠٠٠، خالل مباراته للتأهل لبطولة 
العالم، ضد األســترالي نضال 
حسني، ويؤكد: أنا حكم، وأعرف 
كيف أفعل ذلك، ألن املالكم املنافس 

كان أضخم وأشرس.

«لم أعد مضطرة للعمل»
إيغي أزاليا، املغنية األسترالية، 
تؤكــد أنها باعت حقوق أغنياتها 
مببلغ يتجاوز مائة مليون دوالر، 
بحيث عادت غير مضطرة للعمل 

ولو ليوم واحد لبقية حياتها.
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كمني محكم يوقع «تاجر الكيف» بـ «كوكتيل» مخدرات
منصور السلطان

ضمن اخلطة األمنية التي وضعت من قبل 
قطاع األمن اجلنائــي ملالحقة وضبط مهربي 
وجتار املخدرات والتــي يدعمها النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد، متكن رجال مكافحة املخدرات من 
ضبط شــخص (غير كويتــي) بحوزته مواد 
مخدرة جاهزة للبيع، وذلك خالل كمني نصب 
له بإحدى املناطق. وفي التفاصيل كما رواها 
مصــدر أمني لـ «األنباء»، ان معلومات وردت 
لرجال مكافحة املخدرات تفيد بأن تاجر مخدرات 
ميارس نشــاطه اإلجرامي ببيع املواد املخدرة 
على الشباب في مختلف احملافظات، وعليه مت 

إبالغ املسؤولني في قطاع األمن اجلنائي الذين 
طلبوا عمل حتريــات وإصدار إذن من النيابة 
وضبطه متلبســا. وخالل ٥ أيــام من املراقبة 
وعمــل حتريات، تبني ان تاجــر املخدرات في 
العقد الثالث من عمره يبيع املخدرات للشباب 
املراهقــني، وبعد إصدار إذن من النيابة وعمل 
كمــني له بإحدى املناطق مت ضبطه وبحوزته 
٤ كيلوغرامات من مادة «الشــبو» وربع كيلو 
«حشــيش» و٥ غرامات من «ماريغوانا» و٢٠

قرص حبوب مخــدرة، باإلضافــة الى ميزان 
إلكتروني حساس يستخدم خالل البيع. وخالل 
التحقيــق معــه، اعترف بأنه يقــوم باالجتار 
في املواد املخدرة منذ عدة شــهور وأنه يروج 
املتهم وأمامه املضبوطاتاملخدرات على الشباب في جميع احملافظات.

أمن

وفاة ٣ وافدين في دهس  وصعق وانفجار ٧٦ قنينة «محلية» مع آسيوي «خارج التغطية»
مبارك التنيب 

توفــي ٣ وافديــن صبــاح أمس في
٣ حــوادث متفرقة تباينــت بني صعق 
كهربائــي وانفجار لغــم وحادث دهس 
في املطالع والقشعانية وسكراب امغرة.
احلادث األول لفظ فيه وافد مصري 
يعمل بأحد املباني قيد اإلنشاء في منطقة 
املطالع أنفاسه األخيرة بعد أن تعرض 
لصعقة كهربائية خــالل عمله أدت إلى 
وفاته في املوقع، رغم محاوالت إسعافه. 

أما احلادثة الثانية فتعرض خاللها 
وافد هندي اجلنسية يعمل راعي اغنام 
في منطقة القشعانية النفجار لغم ارضي 
من مخلفات الغــزو العراقي عام ١٩٩٠، 
مما تســبب في وفاته على الفور. فيما 
كان احلادث الثالث مروريا حيث تعرض 
وافد هندي لدهس في منطقة ســكراب 
أمغرة خالل محاولة عبور الطريق عندما 
صدمته سيارة مسرعة، ومت نقله بسيارة 
االســعاف الى مستشفى اجلهراء حيث 

فارق احلياة.

منصور السلطان

ضبط وافد آسيوي بحالة سكر وبحوزته ٧٦ قنينة خمر محلية 
بجوار مدرسة ابتدائية في منطقة خيطان.

رجال دوريات أمن مديرية أمن الفروانية وخالل جتولهم مساء 
أول أمس في منطقة خيطان اشــتبهوا في شخص يجلس بجانب 
ســور مدرســة ابتدائية وبجانبه عدد من األكياس، وبعد التوجه 
لــه حاول الهرب، فتم اللحاق به وضبطــه، حيث تبني انه بحالة 
سكر، وباالستعالم عنه اتضح انه آسيوي اجلنسية، وبسؤاله عن 
األكياس التي تركها خلفه اعترف بأنها حتوي قناني خمر محلية 

جاهزة للبيع، وبتفتيشها عثر على ٧٦ قنينة.

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

البقاء هللا

٩٦ عاما - العزاء باملقبرة - ت  محمد يوســف عبدالوهاب العدســاني:
الرجال: ٩٩٣٨٤٦٩٧ - ٩٩٨٧٣٨٦٥ - ت النساء: ٩٨٨٦٧٧٦٥ - شيع.

بري يوسف حسني اليوسفي: (أرملة حيدر باقر كرم) ٨٧ عاما - الرجال: 
مسجد النقي - منطقة الدسمة - ت: ٦٧٧١١٢٢١ - النساء: املنصورية 

- ق٢ - ش٢٦ - م١٤ - شيعت.
٦٦ عاما - الصباحية - ق١ - ش١٣ - م٧٩ عايض غشام عواض العازمي:

- ت: ٥٥١١٠٠٣٣ - ٩٩٧٢٧٨٥٨ - شيع.
٥٩ عاما - الرجال: ديوان احلمدان - منطقة  فيصل سعود غامن جمران:
عبداهللا املبارك - مقابل جامعة الكويت - ت: ٩٩٨٨٧٧٠٩ - ٩٩٨٤٧٧٧٧
- النساء: جابر األحمد - ق٢ - شارع ٢٥٣ - م٢٣٨ - ت: ٦٥٥٩١١١٩

- شيع.
٦٩ عاما - الرجال: اليرموك - ق١ -  عدنان ســعد عبدالرحمن الربيعان:

ش٢ - ج١ - م١٦ - ت: ٦٦٩٢١٦١٦ - شيع.
منيرة محمد عبدالرحمن الدحيم: (أرملة خالد علي حسني اخلضري) ٨٣
عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٦٧٩٤٩٩ - ٩٩٦٨٣٠٤٠ - شيعت.
حبيبه حســن صفائي مقدم: (أرملة مرتضى محمد رضا بهبهاني) ٧٠
عاما - بيان - مسجد اإلمام احلسن - ت: ٩٩٤٤٧٧٦٣ - شيعت.

شيخة محمد احلميان: (أرملة حجرف مشعان العتيبي) ٨٢ عاما - الرجال: 
في املقبرة - ت: ٥١١٧٨٠٠٠ - النساء: العمرية - ق٢ - ش٦ - م٢٢

- ت: ٥١١٦٦٢٢٢ - شيعت.
منيرة نابي زايد الدويلة: (زوجة عيد جمعان الدويلة) ٧٤ عاما - العزاء 

في املقبرة - ت: ٥٠٢٠٩٥٨٨ - شيعت.
حليمة حسني طالب: (زوجة أحمد عبداهللا محمد الكندري) ٨٩ عاما 
- النساء: السالم - ق٣ - ش٣١٨ - م١٨ - ت: ٦٦٠٠١١٢٢ - شيعت.

فوزيه حسن علي القالف: (زوجة حسني علي القالف) ٥٩ عاما - الرجال: 
مسجد البحارنة - الدعية - ت الرجال: ٩٧٧٩٥٥٧٣ - النساء: العدان 

- ق٧ - ش١٦ - م٣ (عصراً) - ت النساء: ٩٧٨٥٥٦٨٧ - شيعت.

رصد نادر لثقب أسود يبتلع جنمًا ويلفظ دفقًا مضيئًا

باريــس - أ.ف.پ: جنــح 
علماء في رصد ظاهرة نادرة 
جــدا حصلــت على بعــد ٨٫٥

مليارات سنة ضوئية من كوكب 
األرض، ويبدو فيها ثقب أسود 
ضخم يلتهــم جنما، ثم يلفظ 
فضالت «وجبته» على شــكل 

دفق مضيء.
فللثقــب األســود جاذبية 
ثقالية جتعل أي جنم يقترب 
منه يتمــزق، إذ إن املادة التي 
يتكون منها النجم تتفكك، ثم 
تدور بسرعة كبيرة حول الثقب 
األســود قبــل أن يبتلع جزءا 

منها إلى األبد.
ونادرا ما تكون هذه الظاهرة 

ما شــرحت الباحثــة التابعة 
للمركز الوطني للبحث العلمي 
في مرصد Paris-PSL سوزانا 
فيرغاني لوكالة فرانس برس.
وأوضحت عاملــة الفيزياء 
الفلكيــة التــي شــاركت فــي 
األبحــاث أن هذا التلســكوب 
wicky Transient املعروف بـــ
Facility، «يرصــد كل ليلــة 
التدفقــات املضيئة  عشــرات 
في السماء ويستطيع اختيار 
أكثرها أبرزها». وبالفعل، بدا 
أحد هذه التدفقات خارجا عن 
املألــوف، إذ لم يكــن من نوع 
املستعر األعظم أو «سوبرنوفا» 
(وهو انفجــار جنم في نهاية 

حياته ينتج ملعانا غير عادي)، 
وال كان من نوع انفجار أشعة 
غاما (أقــوى مصدر ضوء في 
الكون). وتوصل العلماء إلى 
أن الدفق الضوئي نشــأ على 
بعد ما يقدر بنحو ٨٫٥ مليارات 
سنة ضوئية من األرض، حول 
ثقب أســود يحتمل أن يكون 
كامنا في مركز املجرة املضيفة.

وهــذا الدفق الــذي أطلقت 
عليه تسمية AT٢٠٢٢cmc «هو 
بقوة تفوق مبليار مرة ملعان 
األشعة السينية لشمسنا»، على 
ما أوضحت سوزانا فيرغاني. 
أمــا مدته فقصيــرة جدا وهي 

٣٠ يوما.

(أ.ف.پ) لقطة تعبيرية لظاهرة «متزق املد واجلزر» عندما يبتلع ثقب أسود جنماً  

املســماة «متزق املد واجلزر» 
مصحوبة بانبعاث دفق ضوئي 
قوامه جسيمات، ويتأتى هذا 
الدفق من مادة النجم ويكون 
عابرا وينتقل بســرعة قريبة 

من الضوء.
وأفادت دراستان نشرتا هذا 
األسبوع في مجلتي «نيتشر» 
و«نيتشر أســترونومي» بأن 
املرة األخيرة التي رصد فيها 
حدث من هذا النوع تعود إلى 
عام ٢٠١٢. وابتكرت مذاك وسائل 
رصد جديدة بينها كاميرا ذات 
قدرة كبيرة مثبتة على مرصد 
بالومار في كاليفورنيا، تتيح 
«إجراء مسح للسماء»، بحسب 

وليام وكيت في أميركا لتلميع صورة 
العرش.. و«عنصرية» في «باكنغهام»

بوسطن (الواليات املتحدة) - (أ.ف.پ): 
بدأ األميــر وليام وزوجتــه كيت األربعاء 
في بوســطن أول زيارة لهما الى الواليات 
املتحدة خالل ٨ ســنوات، تزامنا مع جدل 
فــي بريطانيا أثاره حادث عنصري جديد 
في قصر باكنغهام. فقد استقالت مساعدة 
ســابقة للملكــة إليزابيث الثانيــة، بعدما 
ســألت ناشــطة خيرية بريطانية سوداء 
مرارا عن أصولها خالل حفلة استقبال في 
قصر باكنغهام ما تســبب بفضيحة ألقت 
بظلها على زيارة وليام وكيت، األولى لهما 
الى اخلارج منذ وفاة امللكة في ٨ سبتمبر.

وقال الناطق باسم وليام في بوسطن: 
«العنصرية ليس لها مكان في مجتمعنا» 
حتى قبل وصول كيت ووليام اللذين تشكل 

زيارتهمــا فرصة لتلميع صــورة العرش 
البريطاني بعد وفاة امللكة اليزابيث الثانية.

كما لم يعلن عن أي لقاء بني األمير وليام 
وشقيقه هاري الذي يقيم في كاليفورنيا مع 
زوجته ميغن وطفليهما. ويشوب العالقة 
الفتــور الشــديد خصوصــا منــذ املقابلة 
التلفزيونيــة التي أجراهــا هاري وميغن 
في الواليات املتحدة في مارس ٢٠٢١ واتهما 

فيها العائلة امللكية بالعنصرية.
كذلــك، لم تقربهم وفاة امللكة إليزابيث 
بعدمــا أمضت ٧٠ عامــا على العرش. بعد 
وفاتهــا، ظهر األربعة معــا مرة واحدة في 
أجــواء فتــور أمام قصر ويندســور للقاء 
احلشود التي وضعت زهورا ورسائل تكرميا 

للملكة الراحلة. األمير وليام وزوجته كيت في بوسطن  (أ.ف.پ)

رئيس جنوب أفريقيا يكشف 
تفاصيل سرقة ثمن جواميسه!

جوهانسبرغ - (د.ب.أ): كشف رئيس جنوب أفريقيا 
سيريل رامافوزا التفاصيل الكاملة لكيفية سرقة العمالت 
األجنبيــة التــي جناها مــن بيع جواميس مــن مزرعته 
اخلاصة للحيوانات البرية في ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه اتبع 
اإلجراءات املالئمة في اإلبالغ عن اجلرمية ونفى انتهاك أي 
قوانني، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ لألنباء األربعاء.

وذكر رامافوزا في مذكرة من ١٣٨ صفحة للجنة برملانية 
أن احليوانات مت بيعها مقابل ٥٨٠ ألف دوالر نقدا للسوداني 

مصطفى محمد إبراهيم حازم في نهاية ٢٠١٩.
وأضاف الرئيس ان مديــر املزرعة وضع األموال في 
خزانة، ونقلها الحقا إلى أريكة في غرفة نوم احتياطية 
«داخل مقر إقامتي اخلاص، نظرا العتقاده أنه مكان آمن، 

حيث ظن أنه ال ميكن ألحد أن يقتحم منزل الرئيس».

سيريل رامافوزا


