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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أشهر شخصية في ديالوير»
جو بايــدن، الرئيس األميركي، 
يظهر في فقرة كوميدية من برنامج 
ساترداي نايت اليف، ويشاركها عبر 
حســابه على تويتر، حيث يعترف 
مازحا، للممثلــة األميركية أوبري 
بالزا بأن شهرتها تضارع شهرته 

في مسقط رأسه، ديالوير.

«أستعيد السيطرة على سرد حكايتي»
باميال أندرسون، املمثلة األميركية، 
تصدر مذكراتها وفيلما وثائقيا، نهاية 
يناير اجلاري، حيث تؤكد أنها طوال 
عمرها، ظلت فاقدة السيطرة على 
التي أصبحت مشاعا  قصة حياتها 

للجميع سواها.

«يستحق جائزة أوسكار»
چينيفــر كونيللــي، املمثلــة 
األميركية، متتدح زميلها املمثل توم 
كروز، وتؤكد أنه يستحق احلصول 
على جائزة األوسكار لدوره في فيلم 

توب جن مافريك.

«في العالم أموال طائلة بانتظار من يأخذها»
سباســتيان غيورغو، مليونير 
أميركي عصامــي، يقول إنه جمع 
بســهولة ٨ ماليني دوالر في ست 
سنوات، ليصبح مليونيرا في جتارة 
العقارات، ويؤكد: لو لم متتلك سيارة 
المبورجيني وأنت في العشــرين، 
فأنت لست على الطريق الصحيح.

«ال أحب طعم الكحوليات وال تأثيرها»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يصرح بعدم حبه لطعم الكحوليات 
وال تأثيرها، ويقول إنه يفضل الكوال 

والقهوة.

أبعد من الكلمات

الكويت الثانية خليجيًا في برنامج 
زراعة اخلاليا اجلذعية لألطفال.

فيلم «أڤاتار ٢» ُيحقق 
إيرادات جتاوزت ملياري دوالر 

في ٤٠ يومًا.

ميزانية دولة.
نبي نوصل للعاملية.. شلون؟!

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١:١٤ ص ـ ٣:١٢ م
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٦:٤١الشروق

١٢:٠٠الظهر
٣:٠٠العصر

٥:٢٠املغرب
٦:٤٠العشاء

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

البقاء هللا

٦٧ عاما - الرجال:  اميان عبداملطلب احلاج عبداهللا املســلماني:
العزاء في املقبرة - ت: ٩٧٢٠٠٢٥٧ - النســاء: جابر العلي - 

ق٢ - ش١٧ - م٢٢ - ت: ٩٩٥٠٥٢٧٥ - شيعت.

اللجنة الثالثية حتيل ١٧ مخالفًا لإلبعاد 
و٤ متعاطني إلى«املكافحة»

حريق مخزن مواد بناء ُيخلي عمارة من قاطنيها

وفاة شاب كويتي إثر حريق خيمة في بر الصليبية

سقوط ٣ آسيويني بـ ٢٤٢ زجاجة خمر في الفروانية

محمد اجلالهمة 

أسفرت حملة للجنة الثالثية بالتنسيق 
مــع اإلدارة العامة ملباحث شــؤون االقامة 
حملــة أمنية في منطقتي جليب الشــيوخ 
وأمغرة عن ضبط ٣ خادمات آسيويات في 
مكتب خدم وهمي و١٤ مخالفا لقانون اإلقامة 
والعمل من جنسيات عربية وآسيوية ومتت 
احالة املوقوفني وعددهــم ١٧ وافدا ووافدة 

الى ادارة االبعاد االداري.
من جهة اخرى، ألقى رجال اإلدارة العامة 
ملباحــث شــؤون اإلقامة ايضا فــي منطقة 
املهبولة القبض على ٤ اشخاص بحوزتهم 
مواد مخدرة. وقال مصدر امني إن املوقوفني 
االربعة ضبطوا إثر االشتباه في أنهم بحالة 
غير طبيعية ولدى تفتيشهم عثر بحوزتهم 
على مواد مخدرة ومتت احالتهم الى االدارة 

العامة ملكافحة املخدرات.

سعود عبدالعزيز

اضطر رجال قوة االطفاء العام إلخالء 
بنايــة مــن قاطنيهــا خشــية تعرضهم 
لالختنــاق جراء حريق اندلع في الطابق 

األرضي.
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العام أنه ورد بالغ إلى إدارة 
العمليات املركزية صباح امس يفيد باندالع 

حريق عمارة مبنطقة حولي. وأوضحت 
اإلدارة أن إدارة العمليات املركزية وجهت 
كال من مركز إطفاء حولي والساملية إلى 
موقع البالغ، وعنــد الوصول قام رجال 
اإلطفاء بإخالء العمارة، وتبني أن احلريق 
نشب في محل بالدور األرضي يستخدم 
كمخزن ويحتوي على مواد بناء، ومتكنت 
فرق اإلطفاء من إخماد احلريق بدون وقوع 

أي إصابات.

منصورالسلطان

لقي شاب كويتي مواليد ٢٠٠٨ مصرعه 
إثر اندالع حريق بخيمة في بر الصليبية 
صبــاح امــس. ووفــق مصدر أمنــي أكد 
لـــ «األنباء» فإن بالغــا ورد صباح امس 
لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باندالع 

حريق في خيمة في بر الصليبية.
وعلــى الفــور توجــه رجــال األمــن 
واإلطفاء الــى موقع البــالغ، حيث تبني 

أن النار اندلعــت في خيمة، وبعد إخماد 
النار عثر بداخلها على جثة لشاب كويتي 

مواليد ٢٠٠٨.
وعليه مت استدعاء رجال االدلة اجلنائية 
والطبيب الشــرعي الذي أمر بنقل اجلثة 
للمشرحة، فيما باشر رجال األمن واملباحث 
التحقيــق مــع أصدقــاء املتوفــي ملعرفة 
مالبســات احلريق، ومن جانبهم، باشــر 
رجال االطفــاء التحقيق ملعرفة أســباب 

اندالع احلريق.

منصور السلطان

استطاع رجال اإلدارة العامة ملباحثة شؤون 
اإلقامة ضبط ٣ وافدين من اجلنسية اآلسيوية 
يتاجرون باخلمور احمللية واملستوردة خالل 

مداهمة شقتهم في منطقة الفروانية.
وفي التفاصيل، كما رواها مصدر لـ«األنباء» 
ان معلومــات وردت لرجــال اإلدارة العامــة 
ملباحث شؤون اإلقامة متمثلة في إدارة البحث 
والتحري تفيد بأن وافدا آســيوي اجلنســية 
مخالفا لقانون اإلقامة يروج اخلمور في نطاق 
محافظــة الفروانية، وعلى الفــور مت رصده 
وضبط وبحوزته زجاجات خمور مستوردة، 
وخالل التحقيق معه اعترف بأنه يدير مصنعا 
للخمور مبساعدة وافدين من جنسيته بإحدى 
الشقق في منطقة الفروانية، وعليه مت إصدار 
إذن قانوني ومداهمة الشــقة، حيث عثر على 
الوافديــن اآلســيويني وبحوزتهمــا كمية من 
اخلمور املستوردة واحمللية قدر عددها بـ٢٤٢

الوافدون املضبوطون وأمامهم املمنوعاتزجاجة.

باريس - (أ.ف.پ): رأت دراسة نشرت اإلثنني في مجلة 
«نيتشر جيوساينس» أن نواة األرض، وهي كرة مشتعلة 
بحجم بلوتو ميكنها التحرك بحرية داخل غالف ســائل 
يشكل النواة اخلارجية، قد تكون توقفت عن الدوران ورمبا 
بدأت تتحرك في االجتاه املعاكس، في استنتاج سيصعد 

اجلدل القائم بني االختصاصيني حول هذه املسألة.
ويتألف هــذا «الكوكب املوجود داخل كوكب األرض» 
مــن احلديد بصورة رئيســية، ويقع علــى عمق ٥ آالف 

كيلومتر حتت سطح األرض.
وتشكل العملية الدقيقة لدوران النواة محل نقاش، ألن 
املعلومات احملدودة املتوافرة تســتند إلى حتاليل دقيقة 
للموجــات الزلزالية الناجمة عن الزالزل األرضية عندما 

متر عبر مركز الكوكب.
وبعدما حلل الباحثان شــياو دونغ سونغ ويي يانغ 
مــن جامعة بكــني، بيانات املوجات الزلزالية للســنوات 

الـ ٦٠ األخيرة، 
توصــال إلــى أن 

دوران النواة «أصبح 
شبه متوقف في العام ٢٠٠٩

قبل أن يستأنف التحرك في االجتاه اآلخر».
وقــال املتخصصان لوكالــة فرانس برس: «نعتقد أن 
النواة املركزية تدور كل مرة في اجتاه بالنسبة إلى سطح 

األرض، على غرار حركة األرجوحة».
وأشارا إلى أن «الدورة الكاملة (في االجتاهني) للنواة 
املركزية تستغرق نحو ٧٠ عاما». ويعود آخر تغيير في 
الدوران قبل الذي حدث عام ٢٠٠٩ إلى مطلع سبعينيات 
القرن الـ ٢٠، فيما سيســجل التغيير التالي في منتصف 
أربعينيات القرن احلالي، وتستكمل بذلك دورة النواة.

وال يتوافــر حتى اليوم ســوى القليل من املؤشــرات 
على تأثير هذا الدوران على ما يحدث على سطح األرض.

هجوم على أزياء سكياباريلي بسبب «رؤوس احليوانات»!
باريــس ـ أ.ف.پ: نــددت 
منظمــة «بيتــا» املدافعة عن 
حقــوق احليوان باســتخدام 
مزيفــة  حيوانــات  رؤوس 
وبحجم طبيعي على فساتني 
من تصميم دار سكياباريلي، 
التي افتتح أسبوع املوضة في 

باريس بعرض لها االثنني.

األميركية كايلــي جينر التي 
كانت بني احلضور، فاسترعت 
انتباه اجلميع بارتدائها فستانا 

مزينا برأس أسد.
وأشارت «بيتا» في بيان إلى 
أن «تأكيد دار سكياباريلي أن 
أي حيوان لم يتعرض لألذى 
خالل تصميم هذه املجموعة، 

هو تصريح كاذب موضوعيا».
وشــددت «بيتــا» على أن 
هذه الفســاتني «متجد الصيد 
للترفيــه»، مســتنكرة كذلك 
اســتخدام احلرير والصوف 
اللذين بحسب املنظمة «تقتل 
ديدان قز حية وتستغل خراف» 

للحصول عليهما.

واعتلــت منصــة عــرض 
األزيــاء فــي «بوتــي باليــه» 
العارضة ناومي كامبل مرتدية 
معطفا على كتفيه رأس ذئب، 
فيمــا ارتــدت إيرينــا شــايك 
تصميما مع رأس أســد غطى 
القســم العلوي من جســمها. 
أمــا جنمــة تلفزيــون الواقع 

٣ حبيبات فضائية تغير خطط 
«جتنب االصطدام باألرض»

طوكيو - أ.ف.پ: رغم صغر حجمها، وكونها أصغر 
من سماكة الشــعرة، حتمل ثالث حبيبات غبار تاريخا 
ميتد مليارات السنني ألحد الكويكبات، وتختزن الكثير 

من أسراره.
وكشفت اجلسيمات الثالثة من كويكب إيتوكاوا عن 
أن هذا النوع من األجسام الفضائية أقدم بكثير مما كان 

يعتقد، ويتسم بصالبة أكبر بكثير.
ويســتتبع ذلك مراجعة اخلطــط املوضوعة لتجنب 
االصطدام بكوكب األرض، وفقا لدراسة نشرت االثنني في 
مجلة «بروسيدينغز» الصادرة عن األكادميية الوطنية 

األميركية للعلوم.
وأحضرت العينات الثالث عام ٢٠٠٥ من الكويكب لدى 
وجــوده على بعد نحــو ٣٠٠ مليون كيلومتر من كوكب 
األرض. وتولى مسبار الفضاء الياباني «هايابوسا» بعد 
خمس سنوات نقل هذه العينات إلى األرض ومعها مئات 

اجلسيمات األخرى من إيتوكاوا.

«إيتوكاوا» كما صوره مسبار الفضاء الياباني «هايابوسا»

مفاجأة علمية.. عناكب البحر 
ُتعيد تكوين أجزاء من أجسامها

واشــنطنـ  أ.ف.پ: أظهرت دراسة نشرت اإلثنني، أن 
عناكب البحر التي تسمى علميا «بيكنوغونيدا» تستطيع 
إعادة تكوين أجزاء من أجسامها في حال تعرضها للبتر، 
ال األطراف البســيطة فقط، ما ميهد الطريق الكتشافات 

جديدة بشأن التجدد.
وقال غيرهارد شولتز، من جامعة هومبولت املرموقة 
في برلني، وهو أحد املعدين الرئيسيني للدراسة التي نشرت 
في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشيونل أكادميي أوف 
سيانســز»، إن «أحدا لم يكن يتوقع» هذا األمر، وأضاف 

«كنا أول من أظهر أن ذلك ممكن».
ومن املعروف أن أنواعا عديدة من املفصليات كحشرات 
املئويات والعناكب أو غيرها من احلشرات تستطيع إعادة 

إنتاج أحد أرجلها في حال فقدانها.
وأوضح شولتز أنه «بإمكان السلطعون أن يتخلص 
مــن أطرافــه تلقائيــا إذا تعرض للهجــوم»، مضيفا أنه 

«يستعيض عنه بطرف جديد».
وقد اكتشف الباحثون من خالل جتاربهم على عناكب 
البحر ذات األرجل الثمانية، أنها قادرة على جتديد حتى 

أجزاء أخرى من جسمها.
وأمل شــولتز أن «تساعد اآلليات التي يتم اكتشافها 
لــدى املفصليات في تقدمي العالجات الطبية لفقدان أحد 

األطراف أو األصابع وما إلى ذلك لدى البشر».

أمن

مخالفة مواطنة دخلت محل تصوير 
فطارت مركبتها وبداخلها فلبينية!

عبداهللا قنيص

«الســيارة مقدور عليهــا وموديل ٢٠١٣
لكن اخلادمات أصبحن عملة نادرة، وصعب 
أحصل غيرها، وأريد أن أبرئ ذمتي من أي 
أذى يلحــق بها»، هذا ما ذكرته مواطنة من 
مواليد ١٩٩١ خالل تســجيل قضية ســرقة 

مركبتها االميركية في اجلهراء.
ووفق ما ذكره مصدر أمني لـ «األنباء»، 
قالت املبلغة، التي حرر احملقق بحقها مخالفة 

بعنوان «ترك مركبة في وضعية تشغيل»، 
إنهــا دخلت محــل تصويــر اللتقاط صور 
لزوم اســتخراج وثائق رســمية، غير أنها 
وبعد أقل من دقيقتني من دخولها إلى احملل 
تاركة املركبة وبداخلها خادمتها الفلبينية، 
فوجئــت مبجهــول يصعد إليهــا وينطلق 
باملركبة بسرعة جنونية. هذا، ومت تعميم 
أوصاف املركبة واإلبالغ عن سرقة وخطف 
وافدة، فيما لم تتوافر معلومات عما إذا كان 

اللص أطلق سراح اخلادمة أم ال.

توم هانكس ينال ٣ ترشيحات 
جلوائز أسوأ أفالم العام

لــوس أجنيليس ـ أ.ف.پ: لم يحل كون فيلم «إلفيس»، 
الذي شارك فيه املمثل توم هانكس، من بني األعمال األوفر 
حظا للفوز في جوائز األوسكار، دون إدراج اسم النجم في 
ثــالث فئات من قائمة الترشــيحات لنيل جوائز «راتزي»، 
النسخة املعاكسة لألوسكار والتي متنح ألسوأ إنتاجات العام.

واختــار منظمو هــذه اجلوائز الســاخرة املمثل ضمن 
القائمة املختصرة للترشيحات عن دوره مديرا ألعمال إلفيس 
بريسلي في فيلم عن سيرته، وعن توليه بصوته جتسيد 
شــخصية نحات اخلشب جيبيتو في الصيغة اجلديدة من 

فيلم «ديزني» الشهير «بينوكيو».
وأوضح بيان صادر عن منظمي «راتزي» أن هانكس قدم 
في فيلم «إلفيس» األداء «األكثر عرضة لالزدراء عام ٢٠٢٢» 

جعله يرشح لفئتني من هذه اجلوائز.
أمــا «بينوكيو» من إنتاج «ديزنــي»، فهو ضمن األفالم 
اخلمسة املرشــحة جلائزة «راتزي» عن «أسوأ فيلم»، إلى 

جانب «بلوند» الذي يتناول سيرة مارلني مونرو.

توم هانكس لدى إطالق فيلم «إلفيس» مايو املاضي

ألنها تركتها في وضعية تشغيل


