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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
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٢٢ ألف مواطن تسلموا 
أذونات البناء في ٣ مشاريع.

السعودية تطلق جزيرة 
«سندالة» بوابة للسياحة 

العاملية بالبحر األحمر.

منزل مبارك إن شاء اهللا.هكذا يكون التطور والتنمية.

«٨٠ ٪ أيدوا العفو عنهما»
إيلون ماسك يجري استطالعا 
عبر تويتر: هل ينبغي العفو عن 
سنودن وأساجن؟ واملتابعون يردون 
بـ«نعم» بنســبة ٨٠٪، وإدوارد 

سنودن يعلق: هذا رقم كبير!

«باروكتي جعلتني أخسر بطولة فرنسا»
أندريه أجاسي، العب التنس 
الشهير، يعترف في مذكراته، بأن 
شعره الطويل الذي اشتهر به في 
الثمانينيــات كان مجرد باروكة 
أثرت على  شعر مستعار، وأنها 
أدائه سلبا، خلوفه من سقوطها 
أثناء اللعب، ما كلفه خسارة بطولة 

فرنسا عام ١٩٩٠.

«إذا لم تبك في زفافنا فلن أتزوجك»
 ســارة هايالنــد، املمثلــة 
األميركية، تعترف بالشرط الذي 
هددت به زوجها ويلز آدامز، قبل 
الزفاف، حيث أكدت عليه: إن لم 
تبك حلظة دخولي حفل الزفاف، 
فسوف ألغي الزفاف، وأعود من 
الزوج  التزم  أتيت. وقــد  حيث 

بالشرط.

أبعد من الكلمات

أمن

فرق اإلطفاء سيطرت على حريق 
محدود في قسيمة صناعية بالري

آسيوي في قبضة أمن حولي
بـ ٧٥٠ غرام ماريغوانا

منصور السلطان

متكنت فرق اإلطفاء مساء امس األول من إخماد 
حريق محدود نشب في سطح قسيمة صناعية 

في منطقة الري.
مصــدر اطفائي افاد لـــ «األنباء» بــأن إدارة 
العمليات املركزية فــي قوة االطفاء تلقت بالغا 
مســاء األحد يفيد بنشــوب حريق فــي منطقة 
الري وعلى الفور توجهت فرق مراكز الشــويخ 
الصناعية والعارضية حيث تبني عند الوصول 
للموقع أن احلريق اندلع في مهمالت على سطح 
القســيمة وانتقــل للتكييف، فتمــت محاصرته 
وإخماده ومنع امتداده لباقي القسيمة دون وقوع 

أي إصابات تذكر.

عبداهللا قنيص 

متكن قطاع األمن العام ممثال مبديرية أمن محافظة حولي 
من ضبط مقيم آســيوي وبحوزته نحو ٧٥٠ غراما من مخدر 
املاريغوانا. وفي التفاصيــل، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن 
دورية تابعة ألمن حولي وخالل جولة لها في منطقة سلوى 
اشــتبهت في وافد آســيوي، ولدى الطلب منه التوقف حاول 
الهــرب، وعليه قامت الدوريــة مبالحقته وضبطه وعثر معه 

على مخدرات. 
ووفقا إلفادة املصدر، فقد اعترف اآلسيوي بأنه يقوم بوضع 
مواد مخدرة في أماكن متفرقة بقصد البيع، وقام باإلرشاد عن 
بعض األماكن، ومت العثور على عدة اكياس متوسطة احلجم 
يوجد بداخلها مادة املاريغوانا.  هذا، ومتت إحالته واملضبوطات 

إلى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه.
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٦:٢٨الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر
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٦:١١العشاء
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تلسكوب أسترالي ضخم حلل ألغاز النجوم واملجرات

متحف جديد يستكشف تاريخ اجلواسيس في برلني
برلــني - د.ب.أ: في وقت تراجعت فيه 
العالقات الغربية مع روسيا إلى مستوى 
منخفض تاريخيا، يستكشف متحف جديد 
في برلني التي كانت منقسمة يوما بستار 

حديدي، أوجه احلرب الباردة.
فتح متحف احلــرب الباردة في برلني 
القريــب من بوابة براندنبورج التي كانت 
نفسها منقسمة باجلدار، أبوابه في أواخر 
نوفمبر مبعرض تفاعلي يستكشف األوجه 
املختلفــة لفترة احلرب البــاردة بني ١٩٤٧

و١٩٩١ وكانــت «عاصمة احلــرب الباردة» 
كما يصفها القائمــون على املتحف، بؤرة 
التوترات بني موسكو وواشنطن، ويطلع 
الــزوار على احلصار الســوفييتي لبرلني 
الغربيــة وما تاله من جســر جوي غربي 

لتوصيل اإلمدادات الضرورية للمدينة.
ويعد السباق الفضائي بني الواليات 
املتحــدة واالحتــاد الســوفييتي بــني 
املواضيع التي يتناولها املتحف الذي 
يستكشف تاريخ اجلواسيس الغربيني 

والسوفيت في هذه املدينة.
والغــرض من اجلدار املظلــم املوجود 
في مدخل املتحف الواقع على بعد مسافة 
صغيرة من السفارتني األميركية والروسية، 

أن يرمز للستار احلديدي.
وميكن للزوار أن يتوقعوا استكشاف 
طابقني مملوئني مبعروضات توضح مراحل 
رئيسية في احلرب الباردة، من سترات رواد 
الفضاء الروس واألميركيني املعروضة، إلى 

كاميرا جتسس جوي سوفييتية.

سيدنيـ  أ.ف.پ: بدأت أستراليا االثنني 
في بناء شبكة واسعة من الهوائيات في 
مناطقها الريفية النائية، وهي حصتها من 
مشروع يقول مطوروه إنه سيصبح في 
النهاية أحد أقوى التلسكوبات الراديوية 
في العالم. عند اكتمالها، ستشكل الهوائيات 
في أستراليا وشــبكة من أطباق األقمار 
االصطناعية في جنوب أفريقيا، ما يسمى 
Square Kilometre Array - SKA، وهي أداة 
ضخمة تهدف إلى حل األلغاز حول تكوين 

النجوم واملجرات واحلياة خارج كوكب 
األرض. نشأت فكرة التلسكوب في أوائل 
التســعينيات، لكن املشروع تأخر جراء 
مشــكالت مرتبطة بالتمويــل ومناورات 

ديبلوماسية.
ووصف مدير عام مرصد SKA فيليب 
داميوند إطالق مشروع البناء بأنه «بالغ 
األهمية». ويضم كال البلدين مســاحات 
شاسعة من األراضي في املناطق النائية 
حيث تقل نسبة التشويش الالسلكي، ما 

يوفر بيئة مثالية ملثل هذه التلسكوبات.
مت التخطيط لنشر أكثر من ١٣٠ ألف 
هوائي على شــكل شجرة عيد امليالد في 
غرب أســتراليا، على األراضي التقليدية 

لسكان واجاري األصليني.
وأطـلـــق عـلـــى الـمـوقـــع اســــم
أو   «Inyarrimanha Ilgari Bundara»

«مشاركة السماء والنجوم».
وسيضم موقع جنوب أفريقيا ما يقرب 

من ٢٠٠ طبق في منطقة كارو النائية.

(أ.ف.پ) تصور وّزعته إدارة الصناعة والعلوم واملوارد األسترالية ملرصد SKA غرب البالد 

مداهمة مصنع خمور محلية في مخيم ببر املطالع: 
ينتج ألف «ُبطل» باليوم.. ويبيع القنينة بـ ١٠ دنانير

منصور السلطان

متكنــت قيــادة املطالع 
التابعة ملديرية أمن اجلهراء 
صبــاح أمس مــن مداهمة 
مصنع للخمور احمللية في 
أحد مخيمات بر املطالع يدار 

من قبل آسيويني.
وفــي التفاصيــل، كمــا 
لـــ  أمنــي  رواهــا مصــدر 
«األنبــاء» فــإن معلومــات 
وردت إلى رجال أمن قيادة 
املطالع تفيد بوجود مخيم 
في بر املطالع يدار من قبل 
آسيويني كمصنع للخمور 
احمللية. وأضاف املصدر: بعد 
مراقبة وبحث وحتر والتأكد 

مصنــع  علــى  والعثــور 
مجهــز بــأدوات ومعــدات 

خاصــة لتصنيــع اخلمور 
باإلضافــة إلى عــدد يفوق 
األلف قنينة خمور محلية 
جاهزة للبيع باإلضافة إلى 
براميل وأحواض ســباحة 

لتخزين اخلمور.
وتابع: خــالل التحقيق 
مع اآلسيويني اعترفا بأنهما 
وضعا املخيم منذ شهر، ومت 
جتهيزه كمصنــع للخمور 
إنتاجه اليومي يفوق األلف 
قنينــة يتــم بيعهــا علــى 
الشباب في جميع املناطق 

بسعر ١٠ دنانير للقنينة.
وبعد استكمال التحقيق 
متت إحالتهما واملضبوطات 

إلى اجلهات املختصة.

جانب من البراميل واألدوات املستخدمة في تصنيع اخلمور

من املعلومات متت مداهمة 
املخيــم وضبط آســيويني 

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

البقاء هللا

٨٧ عاما - الرجال:  شريفه حســن علي القطان:
حسينية األشــكنانية - ميدان حولي - ت: 
٩٩٦٥٥٨٦٨ - النساء: الروضة - ق٥ - ش٥٨

- م٢ - شيعت.
٥٦ عاما - الرجال: العزاء  هاني محمد علي املصري:
في املقبرة فقط - ت: ٩٩٩١٥٥٣٦ - النساء: جابر 
العلي - ق٦ - ش٣٢ - م١ - ت: ٩٩٨١٢٣٦٦ - شيع.

٣٢ عاما - العزاء  عبداهللا نصف عبداهللا النصيب:
في املقبــرة - ت الرجــال: ٩٩١٣٢٨٢٢ - ت 

النساء:٩٧٥٦٦٧٠١ - شيع.
٥٤ عاما -  العزاء دوار  وفيه طعمه حمود الشمري:

القيروان - ت: ٩٧٤٨٢٢٨٤ - شيعت.
٨٤ عاما - الرجال: فهد  صالح محمد فهد اخلرينج:
األحمد - ق١ - ش ١٣٢ - م٢٣ - مقابل طريق 

الفحيحيــل - ت: ٥٥٣٠٠٨٨٣ - ٩٧٥٧٦٦٦٨
- شيع.

٨١ عاما - الرجال:  السيد علي السيد صاحب أحمد:
مسجد اإلمام احلســن مبنطقة بيان - ت: 
٩٩٦٦٥١٥٤  - النســاء: بيان - ق٨ - الشارع 
األول -ج٢ -م١٠ - العزاء ابتداء من يوم الثالثاء 

- ت: ٩٩٨٩٤٧١٣ - شيع.

العنزي لـ «األنباء»:
ال تأثير لزلزال املناقيش

دارين العلي

سجلت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل التابعة 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية صباح أمس االثنني زلزاال 
بقوة ٣ درجات على مقياس ريختر في منطقة املناقيش.

وقالت الشبكة في بيان 
صحافي ملعهــد األبحاث 
إن الزلزال حدث في متام 
الساعة ١٠:٥١:٢٢ صباحا 
الكويت وعلى  بتوقيــت 
عمق ٨ كيلومترات بباطن 

األرض.
وأكد رئيس الشــبكة 
د. عبــداهللا العنــزي في 
تصريح خاص لـ«األنباء»، 
ان الزلزال كان ضعيفا جدا 
وقلة من شــعروا به في 
الزالزال  محيط منطقــة 
من بعض قطاعات القطاع 
النفطي. وأوضح ان الدفاع املدني لم يبلغ عن أي بالغات 
واردة اليــه حلوادث نتجت عن الزلزال، مشــيرا الى ان 

الزلزال كان على عمق كبير، وبالتالي لم يكن مؤثرا.
ولفت الى ان منطقة املناقيش عادة ما تتعرض للزالزل 
بني احلني واآلخر وتكون على أعماق ما بني ٣ و٥ كيلومترات 
إال ان زلزال اليوم كان على عمق ٨ كيلووات، متوقعا عدم 
حــدوث ارتدادات تذكر لهــذا الزلزال وإذا ما حدثت رمبا 

تكون أقل من درجة ومن الصعب تسجيلها.

د. عبداهللا العنزي

موقع الزلزال


