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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التجارة» تغلق مكتب استقدام عمالة 

منزلية لعدم التزامه باألسعار.

«دراسة»: قليل من التوتر يساعد 

الدماغ على الصحة العقلية.

زين تسوون.وما أكثره حاليًا!!

٣:٣٩الفجر
٥:٠٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٤٠املغرب
٨:٠٦العشاء

أعلى مد: 
٠٢:٥٣ ص ـ ٠١:٢٠ ظ

أدنى جزر:
٠٨:٠٣ ص ـ ٠٨:٢٧ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

محمد سليمان محمد البصيري: ٨٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط 
- ٩٩٠٢٢٥٣٣ - ٦٦٦٨٦٦٩٦ - ٩٩٧١٧٨٠٩ - شيع.

مصطفى محمد عبدالكرمي رمضان: ٤٩ عاما - الرميثية - ق٦ - ش 
حراء - م٣٠٠ - ت: ٩٩٩١٠١٩٢ - ٥٥٣٧٩٩٧٠ - شيع.

سهيل فيحان سهيل العربيد: ٣٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط - ت: ٦٦٥٤٨٤٨٨ - النســاء: العدان - ق٨ - ش١٠ - م١٩ 

- شيع.
خيرية يوسف موسى: (أرملة علي شاه صوار محمد) ٨٢ عاما - 
الرجال: الدسمة - مسجد النقي - ت: ٩٠٠٣٥٥٥٠ - النساء: 

الرميثية - ق٣ - ش٣٧ - م١٢ أ - ت: ٩٩٦٥٤٨٧٢ - شيعت.
بيبي عيسى عبداهللا القطان: ٩١ عاما - الرجال: املنصورية - حسينية 
األوحد - ت: ٩٩٠٤٧٧٤٦ - النساء: بيان - ق٤ - ش٤ - ج١ - 

م٣ - ت: ٩٩٠٤٧٧٤٦ - شيعت.
حســني عباس غلوم أشكناني: ٩٤ عاما - الرجال: بيان - مسجد 
االمام احلســن - ت: ٦٦١١١١٠٩ - النساء: بيان - ق٦ - طريق 
٢٢ - م٥ - بجانب ثانوية بيان للبنات - ت: ٩٩٩٢١٢١٤ - شيع.

«ال هجوم متوقعــًا من الروبوتات على 
البشر»

أســتاذ  فازلــي،  نيمــا 
الروبوتيكس بجامعة ميشيغان، 
معلقا على حادث تسبب روبوت 
يلعب الشطرجن في كسر إصبع 
فتى صغير أثناء مباراة بينهما 

في موسكو مؤخرا.

«مؤشرات صحة الرجال بأميركا سيئة»
تقرير شــبكة ايه بي سي 
نيوز، يؤكد تدني مؤشــرات 
صحة الرجال بالواليات املتحدة 
األميركية عن مثلها بأغلب الدول 
املتقدمة، وذلك النعدام التأمني 

الصحي لديهم.

«أعتذر عن تقصيرنا معكم»
املمثــل  هيــو غرانــت، 
البريطاني، يعتذر، عبر تويتر، 
لطوابير املهاجرين إلى بريطانيا 
عبر مطار هيثرو، الضطرارهم 

إلى االنتظار لساعات طويلة.

«ما زلت أحب خطيبي السابق»
املغنيــة  إيليــش،  بيلــي 
األميركية، تعلن أنها ما تزال حتب 
خطيبها السابق، براندون كيو 
ادامز، رغم انفصالهما، وحتذر 

معجبيها من إيذائه.

أبعد من الكلمات

اتهام شرطيني باإلهمال بعد هروب 
وافد مبعد من املطار بـ «جوال»

إزالة ١٠٦ بقاالت وعربات
مأكوالت في «األحمدي»

حريق األلعاب يخلي بناية
من ١٠ طوابق في «الفيحيحيل»

وفاة مواطن ومواطنة في انقالب 
وحريق مركبة على «الثالث»

القبض على فتاة مطلوبة في «البالجات»

سعودعبدالعزيز

أحال رجال دوريات املرور مواطنة مطلوبة بقضية 
إتــالف أمالك، حيث كانت تقــود مركبة مخالفة في 

منطقة البالجات على شارع اخلليج. 
وقال مصدر أمني لـ «األنباء»، إن إحدى دوريات 
املرور شاهدت مركبة مخالفة فتم توقيفها لتحرير 
مخالفة، وتبني أن من يقود املركبة مواطنة من مواليد 
١٩٨٥، وعند االستعالم عن املركبة واملواطنة تبني أنهما 
مطلوبان بقضايا، فتمت إحالتهما إلى مخفر الساملية.

محمد اجلالهمة 

احتجز شــرطيان في إدارة اإلبعاد للتحقيق على 
خلفية اإلهمال في حراسة «ُمبعد»، وجاء االتهام بعد 
بالغ تلقته عمليــات وزارة الداخلية عن متكن وافد 

مصري «مبعد» من الهرب قبل ان تغادر طائرته. 
 وقال مصدر أمني لـ «األنباء»: الوافد سبق ان ضبط 
علــى خلفية تعاطيه املخدرات ومت االكتفاء بإبعاده، 
وخالل وجوده في املطار متكن من الهرب قبل أن يتم 
تكثيف اجلهود وضبطه في منطقة اجلليب ليتم بعدها 
االكتفاء بتســفيره مع اتهام الشرطيني باإلهمال في 
رعاية محبوس. هذا، وذكر الوافد انه غافل حارسيه 
واستقل تاكسي جوال وتوجه الى منطقة اجلليب في 

محاولة لإلقامة لدى اقاربه ولكن مت ضبطه. 

أحمد خميس

نفذت مديرية أمن محافظة األحمدي بالتنسيق 
والتعاون مع االدارة العامة ملباحث شؤون االقامة 
ووزارة الكهربــاء واملاء والطاقة املتجددة وبلدية 
الكويت حملة أمنية مكثفة على البقاالت املتنقلة 
وعربات املأكوالت الســريعة املنتشرة في بعض 
مناطق احملافظة.  وقد أســفرت احلملة عن ضبط 
١٠٦ بقاالت مخالفة، وحترير املخالفات بحقها من 
قبــل مفتش البلدية، واتخاذ االجراءات القانونية 
الالزمة. وفي هذا الشــأن، أكــدت االدارة ان قطاع 
االمن العام مســتمر في حمالته األمنية من خالل 
انتشار الدوريات األمنية في جميع محافظات البالد، 
من اجل حتقيق منظومة امنية متكاملة، وحتقيق 

األمن واألمان للمواطنني واملقيمني.

متكنت فرق اإلطفاء امس االول من السيطرة على 
حريق اندلع في سرداب عمارة مبنطقة الفحيحيل. 
وكانت غرفة العمليات املركزية، وفور تلقيها بالغا 
باحلريق، وجهت مراكز الفحيحيل واملنقف ومشرف 
واالسناد إلى موقع احلريق، حيث تبني أن السرداب 
يســتخدم مخزنا لأللعاب مبســاحة ٥٠٠ متر مربع 
والعمارة مكونة من ١٠ أدوار. ولدى وصولها باشرت 
فرق اإلطفاء بإخالء جزء من الســكان وتأمني سالمة 

اجلزء اآلخر الى حني انتهاء التعامل مع احلريق.
هذا، ولم يسفر احلريق عن أي إصابات بل اقتصرت 

األضرار على املاديات فقط.

ذكــرت إدارة العالقــات العامــة واإلعالم بقوة 
اإلطفــاء العام أنــه ورد بالغ الــى ادارة العمليات 
املركزية ظهر أمــس يفيد بوجود انقالب وحريق 
مركبة دفع رباعي على طريق الدائري الثالث فوق 

جسر امللك فهد مقابل منطقة الروضة.
وأضافت اإلدارة: على اثر البالغ مت توجيه مركز 
إطفاء الشهداء الى موقع احلادث وقد متت مكافحة 

احلريق وإخماده.
هذا، وقد أسفر احلادث عن وفاة مواطن ومواطنة.

أمن

جانب من إزالة البقاالت املتنقلة

جانب من تعامل عناصر اإلطفاء مع املوقف

من آثار احلادث

الكاكاو يقلل اإلصابة بضغط 
الدم وتصلب الشرايني

لندنـ  أ.ش.أ: توصلت دراســة طبية جديدة أجريت في 
كلية الطب جامعة «سوري» في بريطانيا أن تناول الكاكاو 
يقلل ضغط الدم وتصلب الشرايني. كانت األبحاث الطبية 
الســابقة قد أشــارت إلى أن مضادات األكسدة والفالفونيل 
املتواجدة فــي الكاكاو تلعــب دورا مهما في خفض ضغط 
الدم وتصلب الشرايني، مثل بعض أدوية عالج ضغط الدم 
املرتفــع.. ومع ذلك، فإن مدى فعالية مادة «الفالفانول» في 
احلياة اليومية في خفض ضغط الدم اليزال غير معروف، 
حيث أجريت الدراســات السابقة في هذا املجال في ظروف 
جتريبيــة محكومة بإحكام. وتقلل الدراســة احلالية التي 
أجريــت في جامعة «ســوري» من املخاوف مــن أن الكاكاو 
كعالج ضغط الدم املرتفع ميكن أن يشــكل مخاطر صحية 
عــن طريق خفض ضغط الــدم املرتفع عندما ال يتم رفعه، 
مما ميهد الطريق الستخدامه احملتمل في املمارسات الطبية 

السريرية.

(رويترز) طيور الفالمنغو في محمية فوينتي دي بيدرا بالقرب من ملقة اإلسبانية 

تســببت احلرارة الشديدة التي مت 
تســجيلها في يوليو في إسبانيا، في 
وفاة ٢٠٦٤ شخصا، وفق بيانات نشرت 
على املوقع اإللكتروني ملعهد كارلوس 

الثالث الصحي.
ووفقا لنظام مراقبة الوفيات اليومية 
للمعهــد، كانت الوفيــات الناجمة عن 

ارتفــاع درجات احلــرارة، خالل نفس 
الفتــرة مــن العام املاضــي، أقل بنحو 

أربع مرات.
ومن بني إجمالي الوفيات، بحســب 
موقع «روسيا اليوم»، كانت هناك ١٣٢١ 
حالة وفاة فوق سن ٨٥، و٤٧٠ تتراوح 
أعمارهــم بــني ٧٥ و٨٤، و١٧٦ بــني ٦٥ 

و٧٤، ومــا يصل إلــى ٨٣ كانوا بني ٤٥ 
و٦٤. كما توفي عشرة أطفال دون سن 

الرابعة عشرة.
وفي ١٨ و١٩ من شهر يوليو، توفي 
أكبر عدد من األشخاص وكان متوسط   
درجة حرارة الهــواء في جميع أنحاء 

إسبانيا نحو ٣٨-٤٠ درجة مئوية.

Luck .. عرض أول في لوس أجنيليس
مت أمــس األول تنظيم 
لفيلــم  األول  العــرض 
 Luck الرســوم املتحركة
الذي سيطرح عبر منصة 
Apple TV، وذلك في مسرح 
Regency Village مبدينــة 
لوس أجنيليــس بوالية 

كاليفورنيا. 
وتدور أحــداث الفيلم 
حــول دخــول فتــاة عن 
طريــق الصدفــة لعالــم 
جديــد ومختلــف يدعــى 
أرض احلظ، لكن في الوقت 
نفسه غير مسموح بدخول 
أي بشري الى هذا العالم 
ألنــه ملــيء باملخلوقات 
السحرية اللطيفة، والتي ال 
تسمح بوجود أي بشري.
وســبب دخول الفتاة 
عالــم احلظ هــو رغبتها 
في جلب بعض احلظ لها، 
وتعود بعد ذلك للمنزل، 
لذلك تتعاون مع املخلوقات 
السحرية التي تعيش في 
عالــم احلــظ، لتنجح في 

مهمتها.
ويضــم طاقــم األداء 
الصوتــي اخلــاص بفيلم 
Luck عــددا مميــزا مــن 
جنوم هوليــوود أبرزهم 
جني فوندا، بي جولدبرغ، 
نوبلــزادا، فلــوال بــورغ، 
ليل ريــل هــوري، جون 
راتزنبرغر، وأديلني سبون، 
والعمل من إخراج بيجي 

(أ.ف.پ)هوملز. املمثلة الكندية إميليا مكارثي لدى حضورها العرض 

فيضانات كنتاكي.. دمار كبير يستغرق إصالحه سنوات

رويتــرز: قال آنــدي بشــير حاكم 
واليــة كنتاكي األميركيــة أمس، إن ما 
ال يقل عن ٢٦ شــخصا، بينهم أطفال، 
لقوا حتفهم فــي فيضانات ناجمة عن 
هطول أمطار غزيرة في شرق الوالية، 
وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى حيث 
تتوقع السلطات العثور على مزيد من 

اجلثث خالل األسابيع املقبلة.
وكتب بشير على تويتر صباح أمس 

«هناك أضرار واسعة النطاق مع نزوح 
كثير من العائالت وتوقع هطول مزيد 
من األمطار». وكان بشير قد قال لشبكة 
(إن.بي.سي نيوز) يوم السبت «أعرف 
أن هنــاك العديد من اجلثث اإلضافية، 
ونعلم أنها ستزيد. سنستمر في العثور 

على جثث على مدى أسابيع».
وأفادت شركة تتابع انقطاع الكهرباء 
بأنه حــدث أكثر مــن ١٣ ألف بالغ عن 

انقطاعات للتيار الكهربائي في الوالية 
صباح أمس.

وأوضح بشير أن إصالح الدمار الذي 
جنم عن الفيضانات سيستغرق سنوات.
وهذه الفيضانات هــي ثاني كارثة 
وطنية كبيرة في كنتاكي خالل سبعة 
أشهر، وذلك بعد حدوث عدد كبير من 
األعاصير أودت بحياة قرابة ٨٠ شخصا 
في اجلزء الغربي من الوالية في ديسمبر.

(رويترز) فريق إنقاذ لدى إخالء سكان من منازلهم بقارب 

إسبانيا: وفاة ٢٠٦٤ شخصًا بسبب احلر في يوليو


