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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
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أثاث مكتبها كان يناسب الرجال فقط»
جمال سيمونز، مستشار سابق 
لنائبــة الرئيس األميركــي، كاميال 
هاريــس، يقول إنهم غيــروا أثاث 
الرئيس األميركي، ألنه  نائبة  مكتب 
كان مصمما لنائب من الرجال، ولذا 
اضطروا لتغييره ليناسب أول امرأة 

باملنصب في التاريخ.

«ظننت الهالوين في أكتوبر»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني، 
ينتقد مظهر املغنية األميركية مادونا، 
في حفل غرامي فبراير ٢٠٢٣، باإلملاح 
إلى حفل الهالوين املخصص ملظاهر 
الرعب، ومحبــو مادونا يرفضون 

تعليقه على تقدمها بالسن.

«أمر محكمة بالبقاء بعيدا عنه»
املمثــل األميركي،  كيانو ريفز، 
يســتصدر أمرا زجريا من محكمة 
أميركية بإبقاء أحد معجبيه املهووسني، 
على مسافة بعيدة عنه، نظرا الستمراره 
في ترصد املمثل وانتهاك حرمة منزله 
٦ مرات، فقط حملاولة احلديث معه.

«لكني أفضل أدوار الكوميديا»
سلمى حايك، املمثلة املكسيكية، 
تقول إن مخرجي هوليوود حصروها 
في أدوار اإلثارة وحدها، رغما عنها، 
األدوار  أداء  حيث كانــت تفضــل 

الكوميدية.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٠:٣٦ ص ـ ٢:٣٣ م
أدنى جزر: ٧:٥٨ ص ـ ٧:٥٥ م

٥:١٢الفجر
٦:٣٣الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٩العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٥٠العشاء

الكويت تؤكد توفير مساعدات 
فورية وطواقم إغاثة وحملة 

تبرعات عاجلة.

«الصحة العاملية»: ٢٣ مليونًا 
تضرروا من زالزل تركيا وسورية.

ما هو دوركم اآلن؟!

هكذا هي بلد اإلنسانية.

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

البقاء هللا

٨٣ عاما - الرجال: القادسية  الشيخ فاضل حمود العلي املالك الصباح:
- ق٤ - ش٤٥ - م١٩ - ت: ٦٧٧٧٧٧٣٦ - النســاء: الروضة - 

ق٥ - ش٥٤ - م١١ - ت: ٩٩٦٧٠٩٧٤ - شيع.
٨٦ عاما - الرجال: حســينية األوحد -  عبداحلميد جواد فرج:
املنصورية - ت: ٩٩٩٠٨٤٣٨ - النســاء: الدوحة - ق١ - ش٦

- م٧٤ - شيع.
٧٩ عاما - الرميثية - حسينية العترة -  عبداخلالق داود بن رضا:
ق١٠ - شارع أبو حنيفة - ج١٠١ - م١٦ - ت: ٦٧٠٠٠٤١٦ - شيع.

١٨ عاما - الرجال: العزاء في  عبدالرزاق علي عبداللطيف الدويسان:
املقبرة - ت: ٩٤٤٤٤٩٩١ - ٩٧٨٨٥٦٦٢ - النساء: حطني - ق٢
- شــارع غامن العثمان - م٤٠ - ت: ٩٩١٧١٧٤٩ -  الدفن بعد 

صالة العصر اليوم.
٨٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  عبدالقادر عبدالرزاق العماني:
ت: ٩٧٦٦٩٩٩٦ - النساء: ال يوجد عزاء - ت: ٦٦٩٤٥٩١٠ - شيع.

سكينة محمد حســن الزيد: (زوجــة عبداحلميد محمد دشتي) 
٧٥ عاما - الرجال: حســينية الوزان - غرب مشــرف - ت: 
٩٩٤٤٤٢٧٧ - ٥٠٥٠٦٠٥٥ - النســاء: مشرف - ق٥ - شارع 

٤ - منزل ١٥ - ت: ٦٦٨٦٩٣٤٤ - ٩٩٨٨٧٩٨٩ - شيعت.
٤١ عاما - الرجال: مسجد  مشاعل عادل عبدالواحد شيخان دابي:
اإلمام احلســن - بيان - ت: ٦٦٠٠٠٦٥٠ - النساء: حسينية 
اإلمام احلسني - سلوى - ق١ - شارع املتنبي - منزل ٢٧ - ت: 

٩٦٦٥٣٤٤٤ - شيعت.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  بدرية جاسم محمد احلساوي:
- ت: ٦٦٦٩١٥٦٠ - النســاء - ال يوجد عزاء - ت: ٦٩٠٥٠٩٠٩

- شيعت.
٥٠ عاما - الرجال: العزاء في  خالد مشعان حمد حمود املشعان:
املقبرة - ت: ٩٩٢٠٠٢٣٨ - النساء: صباح السالم - قطعة ١٠ - 
الشارع األول - جادة ١٤ - منزل ١٧ - ت: ٢٥٥١٨٢٩٠ - شيع.
٨٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  مبارك حشــان نايف احلشان:
٩٩٨٢٢٢١٢ - (الدفن التاســعة صباح اليوم األربعاء مبقبرة 

صبحان).

مداهمة مصنع خمور فوق ڤيال 
باجلابرية وضبط ٥ وافدين

محمد اجلالهمة 

متكــن قطــاع األمن اجلنائــي من إغالق واحــد من أكبر 
أوكار تصنيــع اخلمــور فــي محافظة حولــي وحتديدا في 
منطقة اجلابرية وضبط مديري املصنع وهم ٥ وافدين «٣

رجال وامرأتان».
وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان الوافدين حولوا طابقا 
داخل ڤيال لتصنيع اخلمور، الفتا الى ضخامة املضبوطات 
ومعدات التصنيع، منوها الى ان حتقيقات اضافية ســوف 
جترى مع املوقوفني اخلمسة للوقوف على إذا ما كان آخرون 
قدمــوا لهم الدعم وكيفية ادخال هذا الكم الكبير من معدات 
وأدوات التصنيع دون ان ينتبه احد، وما اذا كان لصاحب 
املنشــأة عالقة بهذا النشاط املجرم. هذا ومت وضع حراسة 
علــى الوكر حلني اخالئه متامــا وإتالف املضبوطات والتي 

متثلت في معدات وأدوات تصنيع متنوعة.

األمن اجلنائي قبض على ٣ رجال وامرأتني

مدنية مواطن تكشف محاولة 
سفر غير مشروعة لـ «بدون»

سعود عبدالعزيز

ما حدث لشــخص من غير محددي اجلنســية ميكن أن 
يطلق عليه أنه «منحوس»، فرغم شرائه مدنية بـ٤٠٠ دينار، 
لكنها كانت ســببا في ضبطه واكتشاف محاولته اخلروج 
من البالد بصورة عير مشــروعة اذ تبني ان صاحبها غادر 
البالد قبل يومني، ليتم ضبطه ومن ثم اإلدالء بكل املعلومات 
واألســباب التي دعته الى محاولة الهرب، وكان السبب انه 
مطلوب للســجن ملدة ٧ ســنوات، حيث خطــط للهرب إلى 
دولــة مجاورة ومن ثم الهجرة او الهرب الى دولة أوروبية 
كون هناك اتفاقيات أمنية خليجية تسمح بتبادل املطلوبني.

وبحسب مصدر أمني لـ «األنباء»، فإن رجال منفذ الساملي 
ولدى التدقيق على هوية شخص تقدم للسفر الى اخلارج، 
فوجــئ بأنه قدم بطاقة مدنية لشــخص مســجل باعتباره 
غــادر الكويــت قبل فترة وجيزة، وعليــه مت توقيفه، وفي 
التحقيقــات األولية قال انه مطلوب وانه اشــترى البطاقة 
املدنية بـ ٤٠٠ دينار، وأرشــد عن البائع وضبط، كما تبني 
ان صاحب البطاقة املدنية قدم بالغا قبل سفره يفيد بفقدان 

البطاقة املدنية اخلاصة به.

أمن

قاذفات الثلوج تسبب غضبًا في فرنسا
فون - رومو ـ أ.ف.پ: تعتمد منطقة 
فــون - رومــو في جنوب غرب فرنســا 
على قاذفات الثلج إلبقاء أنشطة التزلج 
حية فيها، رغم انتقــادات لهذه اخلطوة 
يوجهها املدافعون عن البيئة وشح املياه 
الــذي يزداد في املنطقــة. وفي أحد أكثر 
املنتجعات املشمسة في أوروبا والواقعة 
في البيرينيه الشرقية، أصبح خيار الثلج 

االصطناعي واقعا رغم ما ينجم عنه من 
آثار مرتبطــة باالحترار املناخي. وباتت 
املنطقــة، التي جرى تثبيــت أول قاذفة 
ثلج فيها عام ١٩٧٦، تفاخر حاليا بقدرتها 
على تغطية ما يصل إلى ٩٣٪ من الـ ٤٣

كيلومترا املخصصة للتزلج فيها بالثلوج، 
مع ٥١٠ قاذفات ثلج اصطناعية.

ويقــول مدير منتجــع «فون-رومو 

بيرينيه ٢٠٠٠» جاك ألفاريز «ندرك أننا 
سنضمن خالل ٣٥ سنة، موسما ناشطا 
لـ ١٢٠ يوما الضرورية إلعادة احلياة إلى 
املنطقة». وتغذى القاذفات حاليا بـ «مصنع 
للثلج» أنشئ عام ٢٠٠٨ وسط احللبات، 
ويجــري تشــغيله ليال ونهــارا من قبل 
«منتجي الثلج» أو «نيفوكولتور»، وهي 

التسمية التي يحبون أن تطلق عليهم.

املصادفة تقود كاميرا «جيمس ويب» 
إلى كويكب بحجم الكولوسيوم

واشــنطن - أ.ف.پ: رصــد علمــاء فلك 
أوروبيون «عــن طريق املصادفة» من خالل 
تلســكوب جيمس ويب الفضائــي، كويكبا 
بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني في حزام 
الكويكبات الرئيسي الواقع بني كوكبي املريخ 
واملشتري. وأشارت وكالة الفضاء األميركية 
(ناسا) االثنني إلى أن هذا الكويكب الذي يتراوح 
عرضه بني مائة ومائتي متر، هو أصغر جرم 
فضائي يرصد عن طريق التلسكوب الفضائي 
حتى اليوم. وأضافت في بيان أن «الكويكب 
رصــده علماء الفلــك األوروبيون عن طريق 
املصادفــة»، مؤكدة ضرورة إجــراء عمليات 
مراقبة أخــرى لتحديد طبيعته وخصائصه 

بشكل أفضل.

وذكر عالم الفلك لدى معهد «ماكس بالنك» 
في أملانيا توماس مولر أن «قدرة جيمس ويب 
الفائقة مكنت من رصد هذا اجلسم من مسافة 

تتخطى مائة مليون كيلومتر».
واكتشــف الكويكب أثناء معايرة كاميرا 
«ميــري» للمراقبــة العاملة باألشــعة حتت 
احلمراء، وذلك نتيجة تعاون بني األوروبيني 

واألميركيني.
وكان تلســكوب جيمس ويــب الذي يعد 
األقــوى من نوعــه على اإلطــالق، أطلق في 
الفضــاء عبر صــاروخ أريــان ٥، ودخل في 
اخلدمة في يوليو ٢٠٢٢. ومتكن حتى اليوم 
من جمع كميــة كبيرة من البيانات والتقاط 

صور مذهلة. صورة تعبيرية نشرتها 
وكالة الفضاء األوروبية للمذنب

مخمور حاول سرقة جثة 
لينني احملنَّطة في موسكو!

موســكوـ  د.ب.أ: حاول رجل مخمور في موسكو سرقة 
اجلثة احملنطة ملؤسس االحتاد السوڤييتي، ڤالدميير إيليتش 
لينني، حسبما ذكرت وكالة األنباء احلكومية الروسية (تاس).

وتسلق الرجل احلواجز أمام الضريح في الساحة احلمراء 
صباح االثنني وحاول دخول املبنى الذي يخضع حلراســة 
مشددة خارج أسوار الكرملني، ومت القبض عليه عند املدخل.

وقام املسعفون بتشخيص الرجل بأنه مصاب باضطراب 
عقلي بسبب إدمان الكحول.

واعتبر ضريح املنظر الشيوعي، الذي توفي عام ١٩٢٤، 
مشهدا مهما في احلقبة السوڤييتية، حيث زار ماليني األشخاص 

النصب التذكاري.
وبعد انهيار االحتاد الســوڤييتي، كانت هناك محاوالت 

لدفن لينني في قبر عادي، لكن اخلطط لم تتحقق أبدا.

دراسة إيرانية: القرفة حتّسن 
الذاكرة والقدرة على التعلم

ســان فرانسيســكو - د.ب.أ: تعتبــر القرفــة (أو 
الدارسني) من التوابل العطرية الشهيرة التي تستخدم 
في صناعة املخبوزات والوجبات الشــهية، وتنتشر 
أشــجارها في الهيمااليا واملناطــق اجلبلية والغابات 
املطيرة في جنوب، وجنوب شرق أسيا، وفي الهند.

وباإلضافة إلى رائحتها الفريــدة ومذاقها املتميز، 
تنطوي القرفة على كثير من الفوائد الصحية، حيث 
أثبتت الدراســات أن نبات القرفة مضــاد لاللتهابات 
واألكســدة ويرفع مناعة اجلســم ويقلــل من مخاطر 
اإلصابة بالسرطان. كما أن بعض الدراسات أثبتت أن 
املركبات احليوية داخل القرفة ميكنها حتسني الوظائف 

الذهنية، والسيما الذاكرة والقدرة على التعلم.
وقام فريق بحثي من كلية العلوم الطبية بجامعة 
بيرجاند في إيران بجمع الدراســات العلمية السابقة 
التي تتناول الفوائــد الصحية للقرفة وتأثيرها على 
الوظائف الذهنية، وقام بإعداد دراسة مستفيضة في 
هــذا الصدد أوردتها الدورية العلمية «نيوتريشــنال 
نيوروساينس» املتخصصة في علوم التغذية وطب 

األعصاب.
وأكدت الدراسة اجلديدة أهمية القرفة في احلد من 

ضعف الذاكرة أو اإلصابة مبشكالت في التعلم.


