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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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

رسميًا.. «خليجي ٢٦» 
في الكويت نهاية ٢٠٢٤.

خبراء الصحة: الوجبات السريعة 
تتسبب في الربو والسكري.

وما يحدث في العالم.. 
ماذا يسبب؟!

زهبوا نفسكم من احلني
 مو تقولون ماكو وقت بعدين!

«٣ آالف زيارة ملكية سنويًا»
األميــر البريطانــي هاري، 
امللكية  العائلة  أن واجبات  يعلن 
البريطانية تقتضي قيام أفرادها 
بزيارات رسمية ملناسبات عديدة 
قد تصل إلى ٣ آالف زيارة سنويا.

«جتاهل كل ما يقوله املرء قبل سن ٢٥»
سكوت آدامز، مؤلف شخصية 
دلبــرت الكرتونيــة األميركية 
الشهيرة، يقترح جتاهل كل ما 
يقوله أو يفعله الشباب قبل بلوغ 
سن ٢٥ عاما، وامللياردير إيلون 
ماسك يوافقه، ويضيف: بل قبل 

بلوغ سن ٣٠.

«تفتقر إلى روح الدعابة»
جورج هاريسون، عضو فريق 
املغنية األميركية  البيتلز، ينتقد 
مادونــا التي عمل معها في أحد 
أفالمها، ويؤكــد أنها تفتقر الى 

روح الدعابة.

«كنت أظن الشمس هي القمر»
املمثلة  تشيلســي هانلدر، 
الكوميدية األميركية، تعترف بأنها 
كانت تظن أن قمر الليل هو نفسه 
شمس الصباح، وتضيف: حتى 
علمت من أختي الصغيرة أنهما 
مختلفان، وكنت قد بلغت ســن 

األربعني!

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨

الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ٥:١٩ ص ـ ٦:٠٢ م
أدنى جزر: ٠٠:٠١ ص ـ ١١:٢٧ ظ 

٥:٢٠الفجر

٦:٤٣الشروق

١١:٥٨الظهر
٢:٥٣العصر

٥:١٢املغرب

٦:٣٣العشاء

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

البقاء هللا

٥٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سالم حســني علي جريب:
فقط - ت: ٦٧٧٢٩٩٠٨ - شيع.

٨٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  رقية عبداهللا معتوق عبداهللا :
- ت: ٩٩٠٧٢٦٥٦ - النساء: القصور - ق٤ - ش٦ - م٢ - ت: 

٥٢٢٢٣٠٦٩ - شيعت.
٨٤ عاما - الرجال: العزاء في  فهد يوســف العبدالهادي امليلم:
املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٤٥٠٧٧ - ٩٩٨٣٠٠١٢ - النساء: بالهاتف 

فقط - ت: ٩٩٣٨٨٦٥٠ - شيع.
٨٠ عامــا - الصباحية - ق٣ - ش٣ -  جابر فهد محمد العجمي:

م٧٦٨ - ت: ٩٠٩٨٨٢٦٠ - ٩٩٨٨٤٤٩٠ - شيع.
٨٣ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  فايح حمدان محمد العتيبي:

٦٦١٦٠٠٣٠ - ٥٥٠٠٤٨٤٨ - شيع.
٩٥ عاما - احلسينية اجلديدة - شرق  محمد جعفر حيدر آل رشيد:

- ت: ٦٦٦٣٤٥٣٤ - ٩٩٢٤٤٩٦٦ - شيع.
٩٥ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  حامــد عواد عايد الهطالني:

٦٦٦٩٤٥٢٩ - ٩٩٩٩٧٤٥٣ - ٥٥٥٥٣٧٧٥ - شيع.
٥٥ عاما - الرجال: صباح الناصر  عامر احلميدي عمر اجلحيدلي:
- ق٤ - ش٣٣ - م١٨ - ت: ٩٩٤١٨٦٧٦ - النســاء: األندلس - 

ق٧ - ش٦ - م٢١ - ت: ٦٦٥٥٨٠٧٧ - شيع.
عمشه محمد جاسر املطيري: (أرملة غازي معاشي الصهيبي) ٨٧

عاما - عزاء الرجال والنساء: الرابية - ق٦ - ش١٤ - م٢ - ت: 
٩٩٣٠٠٠١٦ - شيعت.

مجهول يفوز بـ ١٫٣٥ مليار دوالر 
في يانصيب أميركي.. 

والتذكرة بيعت في «لبنان» !

فلبينية ـ أميركية تتوج ملكة جلميالت العالم
وتضع التاج املرصع بـ ١٧٧٠ ماسة

وكاالت: توجــت عارضــة 
ومصممــة األزيــاء أربونــى 
غابرييــل، األميركية من والية 
تكســاس، بلقــب ملكــة جمال 
الكون، لتصبــح أول أميركية 
من أصل فلبيني تفوز باللقب.

ووفق وسائل إعالم أميركية، 
فإن غابرييل أغمضت عينيها هي 
ووصيفتها ملكة جمال ڤنزويال 
أماندا دودامل حلظة الكشــف 
الفائــزة باللقب الدرامي عــن 

الـ ٧١ ملسابقة ملكة جمال الكون، 
فيمــا كانت الوصيفــة الثانية 

نحدث حتوال، ونســتخدم هذا 
كوسيلة للتغيير.

ووفقا ملسابقة ملكة جمال 
الكون، فإن غابرييل كانت العبة 
كرة طائرة سابقة في مدرستها 
الثانوية وتخرجت في جامعة 
شمال تكساس، كما أنها تترأس 
خطا خاصا بها إلنتاج املالبس 

املستدامة.
وشاركت نحو ٩٠ متسابقة 
مــن مختلف أنحــاء العالم في 
املســابقة، بحســب املنظمني. 
وكانت ملكة جمال الهند هارناز 

ساندهو قد توجت بلقب العالم 
املاضي.

وأوضحــت تقارير أنه إلى 
جانــب التــاج اخليالــي الذي 
حتصل عليه ملكة جمال الكون 
بعد فوزها باللقب، حتصل أيضا 
علــى جائزة ماليــة بقيمة ١٠٠

ألف دوالر. والتاج مصنوع من 
الذهب عيار ١٨ قيراطا ومرصع 
بـ ١٧٧٠ ماســة، ويصل سعره 
إلى ٥ ماليني دوالر، كما ميكن 
للفائزة ارتداؤه في املناسبات 

اخلاصة ملدة عام.

أربونى غابرييل بعد تتويجها ملكة جلمال الكون  (رويترز)

ملكة جمال الدومينيكان أندرينا 
مارتينيز.

وفي معــرض إجاباتها عن 
األســئلة اخلاصــة باملرحلــة 
األخيــرة مــن املســابقة بــني 
املتسابقات الثالث، قالت غابرييل 
إنه من املهم للغاية االستثمار 
في اآلخرين، واالســتثمار في 
مجتمعنا واســتخدام املوهبة 
الفريدة إلحداث فارق، وأضافت: 
اننا جميعا لدينا شــيء مميز، 
وعندما نــزرع تلك البذور في 
حيــاة الناس اآلخريــن، فإننا 

مصادرة ١٠٠ طن سجائر مقلدة 
وتفكيك مصنع إلنتاجها في فرنسا

باريسـ  أ.ف.پ: أعلن الدرك الوطني الفرنسي تفكيك 
مصنــع كبير للســجائر املقلدة هذا األســبوع في غرب 
فرنسا، بالقرب من مدينة روان، حيث صادر أكثر من ١٠٠

طن من هذه املنتجات. ورصدت هذه املنشأة املخالفة إثر 
معلومات استخبارية وصلت عن طريق مكتب الشرطة 
األوروبــي (يوروبول)، مت إرســالها في نهاية عام ٢٠٢٢

إلى قسم أبحاث روان. وحتدثت هذه املعلومات عن حركة 
تهريب دولية للسجائر في مستودع في منطقة صناعية 

في منطقة سانت أوبان ليزيلبوف قرب روان.
ورصــد احملققون عمليات متكــررة لتحميل وتفريغ 

الشاحنات للصناديق واملنصات الضخمة.
في ١٢ يناير، عندما وصلت شــاحنتان تزنان ٣٨ طنا 
إلى املكان، اقتحم نحو ستني عنصرا من الدرك املصنع.

وقبض على تسعة أشخاص، جميعهم من جنسيات 
أجنبيــة، تراوح أعمارهم بني ٢١ و٥٥ ســنة، ووضعوا 
قيد التوقيف لدى الشرطة. وغالبية املوقوفني يحملون 
اجلنسية املولدافية. وضبط أكثر من ١٠٠ طن من املنتجات 
(٥٥ طنا من السجائر، و٥٠ طنا من امللصقات والفالتر 
الورقيــة واألغلفة و١٨ طنا من بقايــا التبغ ومخلفات 
السجائر). وتقدر قيمة املضبوطات من التبغ املقلد بـ 

١٣٫٧ مليون يورو.

(أ.ف.پ) جانب من السجائر املصادرة  

وكاالت: فازت تذكرة مت سحبها في والية ماين 
في شمال شــرق الواليات املتحدة بجائزة مالية 
طائلــة تقرب من ١٫٣٥ مليار دوالر، على ما أعلن 
منظمو سحوبات يانصيب «ميغا ميليينز» السبت.

ولــم تعرف بعــد هوية اجلهــة الفائزة، لكن 
تذكرة واحــدة جنحت في إيجاد األرقام الســتة 
الرابحة، ما خول صاحبها حصد ثاني أكبر جائزة 
في تاريخ «ميغا ميليينز» بعد الفوز مببلغ ١٫٥٣

مليار دوالر خالل سحب أقيم عام ٢٠١٨.
وأوضح مدير الشركة القائمة على اليانصيب 
بات ماكدونالد أن «هذه املرة الرابعة التي تربح 
فيهــا جائــزة ال تقل عن مليــار دوالر في تاريخ 

ميغا ميليينز».
وفي هذا الســحب الذي أجــري يوم اجلمعة 

املاضي ١٣ اجلاري، وهو تاريخ ينظر إليه على أنه 
«نذير شؤم» من البعض فيما يعتبره آخرون في 
املقابل فرصة مناسبة للفوز بألعاب احلظ، وجد ١٤

شخصا في عشر واليات أميركية األرقام اخلمسة 
الصحيحة ٣٠،٤٣،٤٥،٤٦،٦١. لكن شــبكة واحدة 
مسحوبة في مدينة لبنان مبقاطعة يورك التابعة 
لوالية ماين وجدت الرقم الصحيح السادس، ١٤، 

ما خول صاحبها الفوز باجلائزة العمالقة.
وواصلت قيمة اجلائزة الكبرى ارتفاعها منذ 

١٤ أكتوبر.
ويقام الســحب املقبــل لهــذا اليانصيب غدا 
الثالثاء، مع جائزة كبرى محددة بعشرين مليون 
دوالر. يذكر أن هناك ٢٩ منطقة يطلق عليها اسم 

مبلغ اجلائزة على شاشة احد احلواسيب وفي اإلطار صاحب املتجر الذي باع التذكرة الفائزة        (رويترز)لبنان في الواليات املتحدة األميركية.

خاصية جديدة من «واتساب»
تساعد في جتاوز حظره

ســان فرانسيســكو ـ د.ب.أ: أطلق تطبيق التواصل 
االجتماعي واتساب خاصية جديدة للمساعدة في جتاوز 
إجراءات احلظر، في الوقت الذي أصبح فرض قيود على 
تطبيقات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنترنت ممارسة 
شــائعة في الدول اخلاضعة ألنظمة حكم مستبدة، كما 
احلال في إيران، التي حظرت تطبيقي واتساب وانستغرام.
ولكي يســاعد املستخدمني في االلتفاف على الرقابة، 
أطلق تطبيق واتساب أداة بروكسي جديدة تتيح استمرار 

استخدامه رغم احلظر.
وقــال التطبيق اململوك لشــركة «ميتا بالتفورمس» 
التي متتلك أيضا شــبكة التواصل االجتماعي فيسبوك 
وتطبيقي ماسنجر وإنستغرام، في رسالة عبر اإلنترنت، 
إنــه ميكن اختيار بروكســي لكي يتمكن املســتخدم من 
االتصال بواتساب من خالل خدمات يوفرها متطوعون أو 
منظمات في مختلف أنحاء العالم تعمل من أجل مساعدة 

الناس على التواصل بحرية.
ومازال استخدام واتساب عبر خادم بروكسي يضمن 
«مستوى مرتفعا» من اخلصوصية واألمن، حيث ستظل 
الرسالة محمية من أي محاوالت لالعتراض أو التجسس.
وخدمة البروكسي متاحة حاليا في أحدث إصدار من 

تطبيق واتساب.

 «كورونا» يضاعف الطلب على السكاكني اليابانية 
سيكي (اليابان) - أ.ف.پ: 
فــي بلــدة يابانيــة صغيــرة 
كانت تشــتهر سابقا بسيوف 
الساموراي، ينكب حرفيون على 
شحذ سكاكني للطهو وصقلها، 
وهم بالكاد يستطيعون تلبية 
الطلب العاملي على هذه األدوات 
التــي ارتفع ســعرها بصورة 

كبيرة منذ انتشار اجلائحة.
ووصلــت صــادرات هــذه 
األدوات اليابانية ذات اجلودة 
العالية إلى مستوى قياسي بلغ 
١٢ مليار يــن عام ٢٠٢١ (٩٣٫٨

مليــون دوالر)، أي ضعف ما 
كانت عليه قبل عشرين عاما، 
الســلطات اجلمركية  بحسب 

اليابانية.
وشهدت الصادرات ارتفاعا 
كبيرا بنسبة ٣٣٪ مقارنة بعام 
٢٠٢٠، بســبب جلــوء نســبة 
كبيــرة مــن األشــخاص إلــى 
الطهو في منازلهم مع انتشار 

كوفيد -١٩.
إال أن متخصصني في مجال 
الطهو من مختلف أنحاء العالم 
يثمنــون منــذ ســنوات عدة، 
الســكاكني اليابانيــة بســبب 
جودتهــا ومتانتهــا. ويعــزو 
كاتسومي سوميكاما، صاحب 
شــركة «ســوميكاما» ألدوات 
الطهــو الواقعــة في ســيكي 
قرب ناغويا (وسط اليابان)، 

بدقــة عالية جــدا، ثم توضع 
اللمسات األخيرة على املنتج 

يدويا.
ويقول ســوميكاما لوكالة 
فرانس برس «نعجز عن تلبية 
الطلب املرتفع» على السكاكني 
مع أننا نعمل بطاقتنا القصوى.
وتعــود شــهرة ســكاكني 

سيكي إلى القرن الرابع عشر. 
ويشــير مدير الشركة إلى أن 
نظافــة األنهر واملــواد اخلام 
احمليطــة بهــا كانــت «مثالية 
لتصنيع ســيوف» من حديد 
ذات جودة عالية ومستخرج 
من رمال حتوي نســبة عالية 

من مركبات احلديد.

صانع سكاكني في احد مصانع سيكي  (أ.ف.پ)

هــذا النجــاح إلــى «دمج بني 
التكنولوجيا واألعمال احلرفية 

التقليدية».
وللحصــول علــى ســكني 
استثنائي لتحضير السوشي 
بطريقــة ممتــازة أو تقطيــع 
شرائح رقيقة من حلم الواغيو، 
تستخدم شــركته آالت تعمل 

وزير ينام على الهواء بلقاء 
تلفزيوني ويفاجئ املذيعة 

والضيوف بـ«الشخير»!
في واقعة شــديدة الغرابــة والطرافة في آن، فاجأ 
وزير الزراعة الروماني بيتري ديا مذيعة تلفزيونية 
وضيوف لقاء على الهواء مباشرة بشخيره بعدما غّط 
في نوم عميق خالل احلوار املباشر ملناقشة العواقب 
السلبية للنزاع األوكراني على املزارعني الرومانيني.

وخالل استضافة الوزير ديا في برنامج حي، وجهت 
مذيعة البرنامج ســؤاال للوزير فلم جتد سوى صمتا 
استمر لثوان قبل أن تسمع ومعها ضيوفها واملشاهدون 
صوت «شخير»، األمر الذي دل على أنه يغط في نوم 

عميق.
ولتفادى املوقف احملــرج، وعدت املذيعة مبعاودة 
االتصال به الحقا واالنتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

ورغم متالك «املذيعة» في ردة فعلها إال أن ضيفتيها 
لم تتمكنا من متالك ضحكتهما أمام املشاهدين.

بعض الصحف األوروبية وصفت «شخير ديا» بأنه 
يرمز إلى الردود الرســمية التي يتلقاها األوروبيون 
عندما يطالبون بالتوقف عن طلب املزيد من أموالهم 

الضريبية.

املذيعة متالكت نفسها والضيفتان ضحكتا

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


