
إذاعة «الذكر احلكيم» تنطلق غدًا
مفرح الشمري

بتوجيهات من وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، ينطلق غدا السبت ١٤ اجلاري 
بث إذاعة «الذكر احلكيم» لتالوة القرآن 
الكرمي، حيث يشــكل املشــروع إضافة 
جديدة لقطاع اإلذاعة خصوصا ولإلعالم 
الكويتــي على وجه العموم. وســتبث 
اإلذاعــة على مدار ٢٤ ســاعة من خالل 
تقدمي تالوات خليرة القراء من مختلف 

دول العالــم على موجــة ٩٤٫٩ إلذاعة 
القرآن الكرمي.

وفي هذا الصدد، قال الوكيل املساعد 
لشــؤون اإلذاعة بالتكليف د.يوســف 
الســريع: إن مشــروع اإلذاعة اجلديدة 
يستمد فكرته من مكانة القرآن الكرمي 
كتاب األمة اخلالد واملصدر األول للشريعة 
اإلسالمية وتعلق املستمعني بكبار القراء 
املعروفني في العالم اإلســالمي والذين 
خلدوا أسماءهم في وجدان املستمعني 
وال يزالون، بتالواتهم لكتاب اهللا تعالى، 

واستمرار علم القراءات بهم وبأسانيدهم 
املضيئة إلى صاحب الشريعة رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ومبا 
أسهموا فيه من تكوين مدارس مرموقة 
اصطبغت مبا فتح اهللا عليهم من علم 
ومهارات تالوة وجتويد آليات الكتاب 
احلكيم. وأشــار د.يوسف السريع الى 
أن مديــر إذاعة القرآن الكرمي والبرامج 
الدينية د.عبدالرحمن الظفيري سيتولى 
اإلشراف العام على هذه اإلذاعة، متمنيا 

له النجاح في مهمته.

تُبث على مدار األسبوع على موجة «٩٤٫٩»

د.عبدالرحمن الظفيريد.يوسف السريعالوزير عبدالرحمن املطيري
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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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أصبحت أصدق بوجود دولة عميقة»
الرئيس  دونالــد ترامــب، 
األميركي الســابق، يبث مقطع 
ڤيديو عبر منصتــه «تروث»، 
يتهم فيه بعض أفراد ومؤسسات 
مهمة بالدولة بالتواطؤ لســرقة 

االنتخابات.

«أدخلت نفسي مستشفى املجانني»
املغنية األســترالية،  ســيا، 
تعترف بأنها شعرت بأنها مجنونة 
وأقدمت على إيداع نفسها مصحة 
أمراض عقلية، لكن تشخيصها 
كان أنها تعانــي من داء غريفز 
الذي يسبب فرط إفرازات الغدة 

الدرقية وجحوظ العينني.

«الوصاية كانت ضرورية»
جيسون ترافيك، خطيب سابق 
ووكيــل أعمال ســابق للمغنية 
بريتني ســپيرز، يقول إن والد 
بريتني ســپيرز كان محقا في 
فرض الوصاية عليها. ويضيف: 
كانت بحاجة ماسة وقتها لفرض 

نظام عليها ملصلحتها.

«املجتمع يحتاج للسينما»
جيمس كاميــرون، املخرج 
األميركي يدعو إلى عودة السينما، 
احتفاال بنجــاح فيلمه اجلديد 
«أفاتار ٢»، بدور عرض السينما. 
ويضيف: كفانا عزلة أمام شاشات 
البث بالبيت، ولنعد إلى السينما.

أبعد من الكلمات
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٥:٢٠الفجر
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٢:٥١العصر

٥:١٠املغرب

٦:٣١العشاء

حتذيرات صحية
من املتحور XBB اجلديد.

بيع ٤٠٠ ألف نسخة
من مذكرات األمير هاري.

ماكو داعي للتجمعات الزايدة.. كل هذا فضول وبالغة شف!
واهللا خير حافظ.

«تويتر» تدرس بيع أسماء 
املستخدم لزيادة اإليرادات

نيويــورك ـ د.ب.أ: قالــت مصادر مطلعة إن شــركة 
منصة التواصل االجتماعي «تويتر» تبحث إمكانية بيع 
اسماء املستخدم الفريدة من خالل مزادات عبر اإلنترنت 

لزيادة إيراداتها.
وقــال اثنان مــن املصادر لصحيفــة نيويورك تاميز 
األميركية إن توتير تدرس بيع اســماء املستخدم كجزء 
من محاوالت مالكها اجلديد امللياردير إيلون ماسك إحياء 

أعمال الشركة.
ونقلــت وكالة بلومبيرغ لألنبــاء عن املصادر القول 
إن موظفــي تويتر يعقدون مناقشــات حول بيع بعض 
أسماء املستخدم منذ ديسمبر املاضي على األقل. ويناقش 
املهندســون إجــراء مزايدات عبــر اإلنترنت حيث ميكن 
للمستخدمني تقدمي عروض لشراء اسم مستخدم والذي 
يتكون من كلمات أو أرقام أو سلسلة حروف تتبع عالمة 
@ والتي يتم من خاللها حتديد احلسابات على املنصة. 
على سبيل املثال اسم مستخدم إيلون ماسك على املنصة 

.@elonmusk هو

«ناسا» تكتشف كوكبًا بحجم األرض «صالح للسكن»
لوس أجنيليس ـ شــينخوا: حدد علماء أميركيون عاملا 
بحجم األرض باســتخدام بيانات من مهمة القمر الصناعي 
ملســح الكواكب اخلارجيــة العابرة، املعروفة باســم مهمة 
«تيس»، التابعة لوكالة الفضاء األميركية (ناسا)، حسبما 

أعلنت الوكالة الثالثاء.
ويبلغ الكوكب، الذي أطلق عليه اســم «توي ٧٠٠ إي»، 

٩٥٪ من حجم األرض، ومن احملتمل أن يكون صخريا.
واكتشف علماء الفلك سابقا ثالثة كواكب في هذا النظام، 
أطلق عليها أسماء توي ٧٠٠ بي وسي ودي. واحتاج العلماء 
إلى ســنة إضافية من عمليات الرصــد من القمر الصناعي 

«تيس» الكتشاف «توي ٧٠٠ إي».
وقالت إميلي غيلبرت، وهي زميلة حاصلة على الدكتوراه 
في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا 
وقادت البحث، إن «هذا واحد من األنظمة القليلة التي نعرفها 
وتضم كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صاحلة للسكن».

وأضافت غيلبرت أن «هذا يجعل نظام توي ٧٠٠ احتماال 
مثيــرا للمتابعة اإلضافيــة. والكوكب أي أصغر بنحو ١٠٪ 
من الكوكب دي، لذلك يوضح النظام أيضا كيف تســاعدنا 
عمليات الرصد اإلضافية ملهمة تيس في إيجاد عوالم أصغر 

صورة تخيلية لكوكب «توي ٧٠٠ إي»وأصغر».

دراسة أميركية: الطهو بالغاز يصيب األطفال بالربو
باريس - «أ.ف.پ»: أثار بحث جديد يحّمل الطهي بالغاز الطبيعي املسؤولية 
عــن نحو ١٢٪ من حاالت الربو لدى األطفــال، جدال حول املخاطر الصحية 
ألفران املطبخ، مع دعوات إلى تشديد القواعد ذات الصلة في الواليات املتحدة. 
وقال معدو الدراســة إن نتائج أبحاثهم أشــارت إلى ان نحو ٦٥٠ ألف طفل 
أميركي ما كانوا ليصابوا بالربو لو أن منازلهم احتوت أفران طهو كهربائية 
أو تلك املستخدمة للطبخ بالتحريض، مقارنة بالتأثير الضار الذي حتدثه 
األنواع التي تعمل بالغاز. إال أن خبيرا شارك في الدراسة، أبدى شكوكا في 
شأن نتائجها وأكد أن الغاز اليزال صحيا أكثر من الطهو باستخدام احلطب 
أو الفحم، اللذين تشير األرقام التقديرية إلى أنهما يتسببان بتسجيل ٣٫٢

ماليني حالة وفاة سنويا جراء تلوث الهواء املنزلي بهما. ونشرت الدراسة 
األميركية التي عاينها متخصصون الشهر الفائت في مجلة «ذي انترناشونال 

جورنل أوف إنفايرمننت ريسرتش آند بابلك هيلث».

تشيلي: اكتشاف ٤ أنواع ديناصورات جديدة 

قتل النساء يتزايد في إسبانيا
مدريدـ  د.ب.أ: في أعقاب الزيادة احلادة في العنف ضد 
املرأة بإســبانيا في األسابيع األخيرة، اتخذت السلطات 

املسؤولة إجراءات حيال ذلك.
ومن املقرر أن يطلب ممثلو االدعاء في البالد مستقبال 
اتخاذ تدابير احترازية حلماية ضحايا العنف األســري 
حتى وإن لم توجه أي تهم، لكن في ظل رصد مؤشرات 
كافية على وجود خطر. وأمرت بذلك يوم األربعاء ممثلة 
االدعاء لغرفة مكافحة العنف ضد املرأة تيريزا بيراماتو. 
ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارالسكا الشرطة 
يــوم اإلثنني إلــى أن تكــون أكثر يقظة. وفي ديســمبر 
املاضي قتلت ١١ امرأة على يد شــركاء حاليني أو سابقني 
في إســبانيا، وفقا ألرقام وزارة املساواة. وهذا هو أعلى 

رقم شهري في السنوات اخلمس املاضية.
وفي األيام األولى من شهر يناير كانت هناك بالفعل 
ثالث عمليات قتل للنســاء على أيدي شــركائهن، وفقا 

لألرقام الرسمية.
وعلى النقيض من ذلك، كان املتوســط الشــهري في 

السنوات املاضية يتراوح بني ثالث وأربع حاالت.

ســانتياغو ـ أ.ف.پ: أعلــن باحثون 
األربعاء أنهم عثروا على بقايا أربعة أنواع 
من الديناصورات، أحدها ينتمي إلى نوع 
ميغارابتور، في واد مبنطقة باتاغونيا في 
تشيلي شهد اكتشاف أحفوريات بارزة 
كثيرة خالل العقــد املاضي. وعثر على 
املتحجرات في ســيرو غيدو، في وادي 
الس تشــيناس في جنوب تشيلي قرب 
احلدود مع األرجنتني، ونقلت إلى مختبر 
العام املاضي. وقال الباحثون إنها تعود 
إلى أنــواع ديناصورات لم يتم التعرف 
عليها قبال في املنطقــة. من جهته، قال 
مدير معهد أنتاركتيكا التشيلي (إيناخ) 
مارتشيلو ليبي، وهو في الفريق القائم 
على االكتشاف، لوكالة فرانس برس «من 
املثير جــدا من الناحية العلمية العثور 
على شيء لم يتم اكتشافه أو وصفه قبال 

في وادي الس تشــيناس، حيث اعتدنا 
على العثور على بقايا أحفورية جديدة».

تعــاون معهــد «إيناخ» مــع جامعة 
تشــيلي وجامعة تكســاس فــي املهمة 
االستكشافية في الوادي الواقع على بعد 
٢٨٠٠ كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو. 
وحدد الباحثــون بقايا أربعة أنواع من 
الديناصورات، أحدها من نوع ميغارابتور 
الذي ينتمي إلى عائلة الثيروبودات، مبا 

في ذلك أسنان وقطع عظام.
وكان لهــذه الديناصــورات الالحمة 
مخالب وأسنان صغيرة للتمزيق، وأطراف 
علوية كبيرة، ما وضعها، وفقا للبحث، 
في قمة السلســلة الغذائية في املنطقة 
التي ســكنتها قبل فتــرة تراوح بني ٦٦

و٧٥ مليون سنة خلت، في نهاية العصر 
الطباشيري.

(أ.ف.پ) أحد العلماء يتعامل مع أحفورة مكتشفة في سيرو غيدو 

موجة قاسية من األعاصير 
تواصل ضرب كاليفورنيا

ســانتا كــروز (الواليــات املتحــدة)ـ  أ.ف.پ: أكــدت 
مصلحــة األرصاد اجلوية األميركيــة أمس اخلميس أن 
والية كاليفورنيا التي تسجل فيها «سلسلة متواصلة من 
األعاصير» تتجه شماال، التزال ترزح حتت وطأة فيضانات 
وانزالقات تربة أدت حتى اآلن إلى مقتل ١٨ شخصا على 

األقل، مشيرة إلى مزيد من األمطار الغزيرة أمس.
وقضى ١٨ شخصا على األقل في املوجة األخيرة القاسية 
من العواصف التي ضربت غرب الواليات املتحدة وأدت 
إلــى هطــول أمطار بكميات غير مســبوقة منذ ١٥٠ عاما 

في بعض األماكن.
تسببت األمطار الغزيرة في انقطاع التيار الكهربائي 
على نطاق واسع وبالكثير من الفيضانات وباقتالع أشجار 
وبقطع طرق رئيسية، حتى انها في بعض األحيان جرفت 

سيارات مع سائقيها.
وحذرت مصلحــة األرصاد اجلوية األميركية من أنه 
«مــن املتوقــع أن تهطل أكثر األمطار غزارة على شــمال 

غرب كاليفورنيا خالل اليومني املقبلني».
وفــي وقت الحق، صدر حتذير جــاء فيه أن األحوال 
اجلوية هذه قد تؤثر أيضا على واليات أخرى مطلة على 

احمليط الهادئ حتى وقت مبكر من يوم السبت.

(رويترز) جانب من الفيضانات التي ضربت كاليفورنيا 

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

البقاء هللا

٧٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت:  محمد عبداهللا عبد الواحد األنصاري:
٩٧٩٠٦٠٢٥ - النساء: هدية - ق٣ - ش١ - م٤٤ - ت: ٩٩٦٤٤٧٥٠ - شيع.

موضي طينان العجمي: (زوجة حسن عبدالرحمن العجمي) ٤٠ عاما - العزاء في 
املقبرة - ت: ٩٩٢٢١٢٦٩ - شيعت.

شــيخة محمد عبدالوهاب املاجد: (زوجة حســن محمد حسن الفيلكاوي) ٧٨
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٦٥٤٥٥١ - النســاء: صباح السالم 

- ق٦ - ش١ - ج١١ - م١٦ - ت: ٩٧٣٤٤٩٣٩ - شيعت.
لولوه جاسم سالمة: (أرملة سعود عبدالعزيز عبداهللا املفرح) ٨٦ عاما - العزاء 

في املقبرة - ت: ٩٧٤٧٠١٧٤ - شيعت.
٧٥ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك - ق٧ - ش٧٠٧ - م١٠ متعب جابر سعيد مهنا:

- ت: ٩٩٠٤٣٢٤٣ - شيع.
٥٩ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  سليمان محمد عبدالرحمن إبراهيم السرهيد:
٦٧٧٧٧٩٢٥ - النساء: جابر العلي - ق٦ - ش٤ - م٢٣ (عصراً فقط) - شيع.
٥٢ عاما - الرجال: حسينية القائم - الرميثية - شارع  سالم محمد غلوم دشتي:
طاهر البغلي - ق٣ - ت: ٩٦٦٢٠٢٢٠ - النســاء: العدان - ق٤ - ش١٣ - م٢٥

(عصراً فقط) - شيع.
٣٥ عاما - الرجال: مبارك الكبير - مسجد القدس -  شيماء علي حسني الشطي:
ت: ٩٩٧٤٩٠٩٢ - ٩٠٠٦٠٨٨٦ - النســاء: القصور - ق٧ - ش٣٩ - م٩ - ت: 

٩٩٤٢٧٩٣٩ - شيعت.
٨٣ عاما - العزاء في املقبــرة - ت: ٥٥٦٠٠١٠٠ -  ناصــر حمود منصور الهــران:

٩٧١٧١٦٠٦ - شيع.
غنيمة عــوض جهيم اجلهيم: (أرملة خالد ناصر احلربــان) ٧٥ عاما - الرجال 
والنســاء: ديوان اجلهيم - الصباحية - ق٢ - الشارع الثامن - م١٥٢ - ت: 

٢٣٦٢٨٥٦٧ - شيعت.
٩٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٨٦١٥٥٥ براك هادي حسني الدوسري:

- النساء: الفحيحيل - ق٢ - ش٢ - م١٠٩ - ت: ٩٩٦٧٧٧٢٢ - شيع.

ملشاهدة الڤيديو


