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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

األمير: ال متسع الفتعال 
األزمات وتصفية احلسابات.

مجلس األمة يختار مرزوق الغامن 
رئيسًا وأحمد الشحومي نائبًا 

وفرز الديحاني أمينا للسر 
وأسامة الشاهني مراقبًا

   كلنا رهن توجيهاتك
   اهللا يكتب التوفيج للجميع.      يا صاحب السمو.

أبعد من الكلمات
«السياسيون ال يمتلكون السلطة. بل الشعب 

يمنحها لهم».

الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن، 
داعيا إلى انتقال سلمي للسلطة.

«يجب إلغاء نظام المجمع االنتخابي واعتماد 

تصويت الناخبين فقط».

السيدة هيالري كلينتون تدعو لتعديل 
الدســتور األميركي وإلغاء املجمع 

االنتخابي.

«رحل غير مأسوف عليه، لكنني لم أنته من 

تحميله المسؤولية».

النائبة األميركية براميال جايابال، تتوعد 
النائب العام األميركي املستقيل بيل بار.

«توقعت الفوز فــي انتخابات ٢٠١٢، لكنني 

احترمت النتيجة».

الســيناتور األميركي ميت رومني، 
متحدثا عن ضرورة احترام اخلاسر 

لنتائج االنتخابات.

«لن نستغني عن الكمامات والتباعد الجسدي 

حتى الشتاء المقبل».

د.أنطوني فاوتشي يؤكد أن اللقاح لن 
يكون فعاال إال بحصول اجلميع عليه.
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البقاء هللا

محمد إبراهيم ســليمان املجادي: ٨٦ عامــا ـ ت: ٩٩١٦٩٢١٣ ـ 

٦٥٠٦٠٣٦٥ ـ شيع.
أحمد مبارك املزعل: ٦٧ عاما ـ ت: ٩٩٧٩٥٤٤٤ ـ شيع.

أحمد عبداحملسن محمد املطير: ٨١ عاماـ  ت: ٩٩٤٤٢٢٢٤ـ  شيع.

علي محمد علي احلداد: ٦١ عاما ـ ت: ٩٦٦٦٦٠٦٤ ـ ٩٧٥٥٥٨٤٠ 

ـ شيع.
فهده شعوان فرحان، أرملة فرج مرضي بن مريزق: ٩٤ عاما ـ 

ت: ٩٩٤٧٧٥٨٠ ـ ٦٦١١٠١١١ ـ ٥٠٨٨٨١٦٨ ـ شيعت.
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تابعونا وتواصلوا معنا

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

شير: ترامب ال يفعل شيئًا سوى 
مشاهدة التلفزيون وسأرقص فرحًا إذا حوِكم!

لوس أجنيليــس ـ (د.ب.أ): قالت 
املغنية األميركية شير (٧٤ عاما)، إنها 
لم تكره أي شخص في حياتها مثلما 
كرهت الرئيس األميركي املنتهية واليته 
دونالد ترامب، متعهدة بالرقص فرحا 
حال متت محاكمته بعد مغادرته منصبه. 
وقالت شير في حوار مع صحيفة ذا 
غارديان البريطانية «أكرهه»، مضيفة: 
«لم أكره شخصا بهذا القدر في حياتي».
وقارنت شــير ترامــب بالرئيس 
األميركي األسبق جورج دبليو بوش 
الذي ال حتبــه أيضا، قائلة: «لم أحب 
بوش خلوضه هذه احلروب، أستطيع 
أن أقول إن ذلــك كان مبررا للكره»، 

مضيفة: «لكــن األمر الذي أدركه هو 
أنه يحب أميــركا وترامب ال يحبها». 
ولدى سؤالها حول كيفية تعاملها مع 
إجراءات اإلغــالق التي جرى فرضها 
ملواجهة جائحة كورونا، قالت: «كيف 
أتعامل؟ ال توجد كلمات توصف األمر». 
وأضافت: «في بالدي الرئيس ال يعتقد 
أن أمر اجلائحة يعنيه. هو ال يعتقد أنه 
أكره  تقع عليه مسؤولية مساعدتنا.. 
حتى أن أطلق عليه رئيسا ألن كل ما 
يفعله هو مشاهدة التلفزيون». وأشارت 
شير إلى أن ترامب ساعد في حتويل 
ثقافة أميركا إلى «ثقافة سامة»، مضيفة: 
«األشخاص الذين كانوا فقط ال يتفقون 

معا من قبل أصبحوا اآلن أعداء».
وحول تشــكيك ترامب في نتائج 
االنتخابات الرئاســية األميركية التي 
أســفرت عن فوز جو بايدن برئاسة 
أميركا، قالت شير: «قلت إنه في حال 
لم يستطع ترامب أن يكون في البيت 
األبيض ســوف يحرقه». وأضافت: 
«أعتقد أنه يحارب بقوة ألنه ســتتم 
محاكمته لــدى خروجه مــن البيت 

األبيض».
ولدى سؤالها حول ما إذا كانت تعتقد 
أن ترامب ســيواجه مشاكل قانونيه 
لدى خروجه من البيت األبيض، قالت: 
«أمتنى، سوف أرقص فرحا حينذاك».

املغنية األميركية أكدت أنها لم تكره شخصاً في حياتها مثله

املغنية األميركية شير

طالب الثانوية في كمبوديا ينجحون «تلقائيًا» بال اختبارات!
بنوم بنــه ـ د.ب.أ: من املقرر أن 
يحصــل طالب الســنة األخيرة في 
املرحلــة الثانويــة بكمبوديا، على 
«اجتياز تلقائي» في امتحانات نهاية 
العام بســبب تفشي وباء كورونا. 
وأعلــن رئيــس وزراء كمبوديــا، 
هون ســني، القرار اخلــاص بطلبة 
املرحلة الثانوية في خطاب وجهه 
لألمــة أمس ومت بثه مباشــرة على 
التلفزيون واستمر لنحو  شاشات 

أربع ساعات.
وذكرت وكالة أنباء «كامبوتشيا 
برس» الكمبودية احلكومية: «يسمح 
جلميع طالب املرحلة الثانوية في 
العام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ باجتياز 
االمتحــان دون خوضــه». ويأتــي 

قــرار إلغاء االمتحانــات، التي كان 
مت تأجيلها بالفعل حتى يناير، في 
الوقت الذي تعمل فيه كمبوديا على 
مكافحة تفشــي ڤيــروس كورونا 
محليــا. وقد أصيب حتــى اآلن ٤١ 
شــخصا في البالد منــذ بدء موجة 
اإلصابات الثانية التي مت تسجيلها 
الشــهر املاضي. وقال هون سني إن 
تفشــي الفيروس حتت السيطرة، 

لكنه لم يتم القضاء عليه.
ويبلــغ إجمالــي عــدد حــاالت 
االصابة بالفيروس في كمبوديا منذ 
بــدء ظهوره في البــالد ٣٦٢ حالة، 
والوفيات املرتبطة بالڤيروس صفر، 
بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز 

األميركية الواردة أمس الثالثاء.

بسبب «كورونا» رغم أن الوفيات «صفر» واإلصابات ٣٦٢ فقط

رئيس وزراء كمبوديا هون سني

مسبار «هايابوسا ٢» جمع عينات 
من كويكب «ريوجو» تتخطى 

التوقعات وبطريقة مثالية

عرض متساح هتلر مبتحف 
في موسكو بعد حتنيطه

طوكيوـ  د.ب.أ: قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية 
(جاكسا) أمس، إن املسبار الفضائي الياباني «هايابوسا 
٢» جنح في جمع كمية من العينات من سطح الكويكب 
املســتهدف أكبر مما كان متوقعا. وذكرت وكالة الفضاء 
اليابانيــة، أن حتليال أوليا كشــف أن املســبار جنح في 
جمــع جزيئات من الغاز والتربة من كويكب «ريوجو»، 
الواقع على بعد ٣٠٠ مليون كيلومتر من كوكب األرض.

مــن جانبــه، قال يويتشــي تســودا، مدير مشــروع 
«هايابوسا ٢»، إنه مت إجناز املهمة بصورة مثالية، واصفا 

إياها بأنها عالمة بارزة في مجال أبحاث الفضاء.
وقد متكن املسبار من جمع عينات خالل عمليتي هبوط 
من سطح كويكب «ريوجو» وألول مرة من حتت سطح 
كويكب. وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية، أن العينات 
التي مت جمعها خالل عملية الهبوط األولى كانت تشــبه 
حبوب النب الداكنة، بينما ســيتم حتليل العينة الثانية 
خالل األسابيع املقبلة، مضيفة في تغريدة لها على موقع 
«تويتر» إلى جانب صورة للكبســولة ومحتوياتها، أن 

«عائد العينة ميثل جناحا كبيرا».

موسكو - أ.ف.پ: يعرض متحف في موسكو التمساح 
الشــهير ســاتورن الذي جنا من قصف برلني خالل احلرب 
العاملية الثانية، وذلك إثر حتنيطه عقب نفوقه أخيرا عن ٨٤ 
عاما. وقد أعلن متحف داروين في العاصمة الروسية األسبوع 
املاضي االنتهــاء من حتنيط احليوان الذي نقل من حديقة 
احليوانات في موسكو حيث عاش حتى حلظاته األخيرة.

وأوضــح املتحف فــي بيان إن «عرض ســاتورن ضمن 
املعرض الدائم يتوج ســتة أشــهر من العمل من أخصائيي 

التحنيط واملتحف برمته».
وذكــر املتحــف أن عمــل أخصائييه بدأ فــي يونيو مع 

استخدام منتج خاص على حراشف التمساح.
وهذا التمساح والذي خرج إلى احلياة بالواليات املتحدة 
سنة ١٩٣٦ كان قد نقل إلى حديقة احليوانات في برلني، لكنه 
هرب منها في ٢٣ نوفمبر ١٩٤٣ خالل القصف الســوفييتي 
للمدينة الذي قضى على حيوانات أخرى عدة في احلديقة.

وبعدما فقد أثره لثالث سنوات، رصده جنود بريطانيون 
سنة ١٩٤٦ من ثم أعادوه إلى السلطات السوفييتية. وتشكل 
األعوام الثالثة التي قضاها هائما في الطبيعة «لغزا»، بحسب 
بيان حلديقة احليوانات في موسكو إثر نفوقه في ٢٤ مايو.

وإثر وصول ساتورن إلى موسكو في يوليو ١٩٤٦، جرى 
التداول بشائعات عدة في شأنه، أكدت إحداها أنه كان أحد 

احليوانات في حظيرة أدولف هتلر اخلاصة.
لكن الزوار لن يتمكنوا من مشاهدة التمساح في الوقت 
الراهن رغم انضمامه إلى املعرض الدائم في متحف داروين 
في موســكو املتخصص في التاريخ الطبيعي، إذ لن تكون 
زيارة املوقع متاحة قبل رفع تدابير اإلغالق املتصلة بوباء 

كوفيد-١٩.

(أ.ف.پ) عينة حملها املسبار الياباني من كويكب «ريوجو»  

(أ.ف.پ) جانب من عملية حتنيط التمساح «ساتورن» 
ملشاهدة الڤيديو


