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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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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

مذكرة تفاهم بني «التطبيقي» 

و«الصحة» لدعم األبحاث وتوفير 

التدريب للطلبة.

«بيتكوين» تتجاوز ٢٤ ألف دوالر 

والعمالت املشفرة تتخطى 

التريليون دوالر.

شغلكم متام.كل يوم في حال!!

٣:٤٦الفجر
٥:١٢الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٤املغرب
٧:٥٨العشاء

أعلى مد: ٠٧:٢٨ ص ـ ١١:٠٠ م
أدنى جزر: ٠١:٤٢ ص ـ ٠٣:٥٣ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٣٠

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

البقاء هللا

حسن عبداألمير حسن عيدي: ٦٤ عاما - الرجال: الرميثية - مسجد 
مقامس - ت: ٩٤٤٣٢٢٥٤ - النساء: الساملية - ق١٢ - ش أبو ذر 
الغفاري - ج٥ - م٩ - حسينية الصحاف - ت: ٦٦١٦٤٤٩٩ - شيع.

عبدالرسول غلوم أكبر حسني: ٦٣ عاما - الرجال: مبارك الكبير - مسجد 
القدس - ت: ٩٩١٩١٧٩٠ - النساء: املنقف - ق١ - ش١٣٣ - م٦ - شيع.

مرزوق علي فايز كريديس: ٨٦ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: 
٩٩٠٣٩٩١٧ - النساء: اجلهراء القدمية - ق١ - ش٣ - ج٦ - م٥ - شيع.

محمد غاشم سعد احلوطي: ٦٣ عاما - عن طريق الهاتف فقط - ت: 
٦٦٤٢٠٧٠٨ - ٩٩٩٠٤٣٠٤ - شيع.

هدى رمضان مندني رمضان: (زوجة حســني عبداهللا جوهر) ٦١ عاما 
- الرميثيــة - ق٣ - ش طاهر البغلي - حســينية القائم - ت: 

٩٤٤١٤٤٤١ - ٦٦٢١٩٩٩٩ - شيعت.

«قابلت خطيبي احلالي بعد رسالة 
إنستغرام»

إيف جوبز، (٢٣ سنة)، ابنة 
الراحل ستيف جوبز، في إطار 
ردها على سؤال: هل لديك سر 

ال يعلمه أحد؟

«ظننت سيلفستر ستالوني في الفيلم»
املمثل  دولف الندجــرن، 
السويدي، يشارك رسالة عبر 
تويتر، يؤكد فيها عدم علمه 
باستبعاد سيلفستر ستالوني 
من فيلم «دراغو» املزمع إنتاجه 
باعتباره جزءا من سلسلة أفالم 

املالكم روكي.

«نشرب أســبوعيًا ما يوازي بطاقة 
مصرفية من البالستيك»

دراســة فرنسية تؤكد أن 
امليــاه املعبأة فــي زجاجات 
بالستيكية من املاركات العاملية 
تســرب جزئيات بالستيكية 
أثناء  إلى أجســادنا  صغيرة 
الشرب بكمية ٥ غرامات أي 

بحجم بطاقة مصرفية.

«مقتل بطل العالم في الكونغ فو خالل 
مشاجرة»

إعالن مقتــل لياندرو لو، 
بطل العالم ٨ مرات في رياضة 
البرازيل، بعد  اجليتسو، في 
مشاجرة مع مسلح أطلق النار 

على رأسه.

«كالنا يتمتع بطاقة التنني»
املغني  كانيــه ويســت، 
األميركي، يفسر سبب تأييده 
الســابق،  للرئيس األميركي 
ترامب، بــأن كليهما يتمتع 
مبســتوى من الطاقة مياثل 

طاقة التنني.

أبعد من الكلمات شرطي نيوزيلندي يقبض 
على لص في املياه املتجمدة!

ويلينغتــون ـ أ.ف.پ:  
قبض شــرطي على رجل 
سرق متثاال لرائد الفيزياء 
النووية إرنست راذرفورد 
في برايت ووتر بنيوزيلندا 
خالل عطلة نهاية األسبوع، 
بعدما غطس في مياه نهر 

متجمدة لإلمساك به.
وبذلك، سيكون ممكنا 
إرنســت  متثــال  إعــادة 
راذرفــورد احلائز جائزة 
نوبل عام ١٩٠٨ واملولود في 
برايت ووتر، إلى قاعدته. 
متت سرقة التمثال مساء 
اجلمعة والتقطت كاميرات مراقبة صورا للسارق وهو يفر 
على دراجة هوائية مع التمثال املعدني الثقيل. وبعدما قفز 
املشــتبه به البالغ ٣٥ عامــا بعد يومني في نهر واي-إيتي 
املتجمد للهرب من الشرطة، قفز الشرطي جيمي وايت في 
املياه اجلليدية أيضا لإلمساك به. ويفترض أن يعاد التمثال 
الــذي عثر عليه في منزل في حالة جيدة، إلى قاعدته عند 

نصب راذرفورد التذكاري في برايت ووتر.

جيمي وايت حامال التمثال بعد استعادته

١٧ مليون دوالر مبيعات «بريدة» من التمور بأسبوع
الرياضـ  د.ب.أ: جتاوزت مبيعات مهرجان 
التمــور مبدينــة بريدة الســعودية ٦٢ مليون 
ريال، أي ما يعادل نحو ١٧ مليون دوالر، خالل 
سبعة أيام. وقالت جلنة اإلحصاء في املهرجان، 
فــي بيان صحافــي أصدرته أمــس اإلثنني، إن 
«مهرجــان التمور مبدينــة بريدة الذي ينظمه 
فرع وزارة البيئة وامليــاه والزراعة بالقصيم 
بإشراف إمارة املنطقة حقق مبيعات جتاوزت 
٦٢ مليون ريال خالل سبعة أيام من انطالقته 
واستقبل أكثر من ٩ آالف سيارة محملة بأكثر 
مــن ثالثة آالف طن من التمــور بأنواعها التي 
تتعدى الثالثــني صنفا». ويعد مهرجان متور 
بريدة األكبر على مستوى العالم بوصفه جتمعا 
اقتصاديــا زراعيا موســميا من حيث صفقات 
البيع التي تتم داخل ساحات السوق. واحتلت 
اململكة العربية السعودية املرتبة األولى عامليا 
في صادرات التمور العام املاضي والتي بلغت 

قيمتها ١٫٢١٥ مليار ريال.

السعودية تنظم أكبر مهرجان من نوعه في العالم

املهرجان يشتمل على ٣٠ صنفاً من التمور

وفاة شخصني بفيضانات 
وعواصف جنوب موريتانيا

نواكشــوط - د.ب.أ: أعلنــت وزارة الداخليــة 
املوريتانية أمس االثنني وفاة شخصني جراء السيول 
والفيضانات التي جتتاح مناطق من جنوب البالد.

وقالت جلنة الطوارئ بوزارة الداخلية، في بيان 
صحافــي، إن شــخصا توفي وأصيــب آخرون إثر 
العاصفة التي تعرضت لها مقاطعة الطينطان جنوب 
شرق موريتانيا (٦٨٠ كم جنوب شرق نواكشوط)، 
كما توفي شخص آخر انتشلت جثته بعد غرقه في 
أحد روافد النهــر مبدينة أمبان نتيجة الفيضانات 

والسيول.
وسجلت جلنة الطوارئ وقوع أضرار بالتجمعات 
السكنية وخسائر بسد املنطقة جراء األمطار والسيول 

والعواصف الرملية.
وتشــهد موريتانيا موسم أمطار جيدا أسفر عن 
فيضانــات وســيول أوقعت ضحايــا وعزلت قرى 

وشردت مئات العائالت وسط البالد.

دب يهاجم فرنسية مبخيمها 
البحثي في القطب الشمالي

سريالنكا تفرج عن ستالني

أوسلوـ  أ.ف.پ: أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب 
قطبي مخيما في أرخبيل ســفالبارد النرويجي في القطب 
الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات 
احمللية االثنني. وكانت املرأة التي لم يكشــف اسمها، ضمن 
رحلة استكشــافية مؤلفة من ٢٥ شــخصا كانــوا يقيمون 
في خيام وســط الطبيعة في غرب هذه املنطقة التي تبلغ 
مســاحتها ضعف مســاحة بلجيكا، على مسافة تزيد قليال 
على ألف كيلومتر من القطب الشمالي. وصرح قائد الشرطة 
احمللية ستاين أوالف بردلي لوكالة فرانس برس «دخل الدب 
املخيــم (في الصباح) وأصاب امرأة فرنســية في ذراعها». 

وأضاف «حالتها ليست خطرة».

كولومبو - أ.ف.پ: أفرجت محكمة ســريالنكية بكفالة 
اإلثنني عن الزعيم النقابي اليســاري جوزيف ستالني الذي 
أثار اعتقاله األسبوع املاضي بتهمة االزدراء احتجاج أنصاره.

يعد ستالني أحد وجوه االحتجاجات ضد الرئيس السابق 
غوتابايــا راجاباكســا. وأطلق بعد أيام قليلــة من اعتقاله 
اخلميس ملشاركته في تظاهرة مناهضة للحكومة في مايو 
رغم منعه. جوزيف ســتالني ســمي كذلــك تكرميا للزعيم 
السوفييتي الراحل الذي أعجب والده به، وكان الوالد نفسه 

نقابيا وشيوعيا. 
وأوقفت الشرطة مؤخرا أحد املتظاهرين احتسى شرابا 
أخذه من قصر الرئيس املخلوع قبل أن يأخذ أحد كؤوسه.
وقبــض على آخر بعد أخذه علمني رســميني من القصر 

يستخدمهما منذ ذلك احلني كغطاء سرير ورداء.

هناك نحو ١٠٠٠ دب قطبي في أرخبيل سفالبارد

جوزيف ستالني السريالنكي

جينيراك (فرنسا) - أ.ف.پ: عقب 
احلرائق احلرجية التي اجتاحت فرنسا، 
تقوم مجموعــة مؤلفة من عناصر من 
الــدرك واإلطفاء وحرس الغابات بعمل 
في غاية الدقة للتحقيق في أسباب هذه 
الكوارث، مطبقة «منهجية االســتدالل 
اجلنائي العلمي»، بحثا عن أصغر األدلة 

وشهادات قيمة.
وشهدت فرنسا منذ حزيران/يونيو 
ثــالث موجات من احلر الشــديد وهي 
تــرزح فــي الوقــت عينه حتــت وطأة 
جفاف ال ســابق لــه وجتتاحها حرائق 
عــدة (أتت على حوالــي ٢١ ألف هكتار 
في اجلنوب الغربي). وبحسب املكتب 
الوطني لإلحصاءات، تسعة حرائق من 
أصل عشرة بشرية املصدر وثالثة من 

كل عشرة في املعدل هي متعمدة.
فــي جنيــراك في اجلنــوب، يحيط 
عناصر من اخللية اإلقليمية لالستقصاء 
عن أسباب احلرائق ومالبساتها «ار سي 
سي اي» بســتراتهم الفاقعة اللون في 

منطقة متفحمة طوقت بشــريط أحمر 
وأصفر.

يتقدمــون بخطــى بطيئــة ملعاينة 
األرض احملروقة وينصبون أعالما حمراء 
لتحديد مســار انتشار النيران وأخرى 

صفراء تدل على مسارها التراجعي.
وتشير رايات بيضاء صغيرة إلى آثار 
مرور بشر في املوقع، مثل آثار اخلطى.
وكمــا احلال في «مســرح جرمية»، 
يقومون بـ«متشــيط املوقع» و«نصب 
عالمات فيه»، بحثا عن «أي عنصر من 
شأنه استجالء مصدر النيران»، على ما 
يقول باسكال ســبيرانديو من مديرية 
الــدرك في نيم (اجلنــوب) العضو في 

هذه اخللية االستقصائية.
 ويوضــح الرئيــس املعــاون لهذه 
الوحدة كريستوف بني وهو من منطقة 
فار في جنوب شرق فرنسا ويعمل في كل 
مواقع احلرائق «املجهولة أو املشبوهة 
املصدر» أن «دورنا يقضي بكشف املوقع 

احملدد الذي انطلق منه احلريق».

األرض احملروقة وينصبون أعالما حمراء 

وتشير رايات بيضاء صغيرة إلى آثار 
مرور بشر في املوقع، مثل آثار اخلطى.

شأنه استجالء مصدر النيران»، على ما 

الوحدة كريستوف بني وهو من منطقة 
فار في جنوب شرق فرنسا ويعمل في كل 

املصدر» أن «دورنا يقضي بكشف املوقع 
(رويترز) النيران وسحب الدخان تتصاعد من أحراش في فرنسا أمس 

خلية استدالل جنائي حتقق مبالبسات احلرائق في فرنسا

ملشاهدة الڤيديو

«بوليت تراين» يتصدر شباك التذاكر في أميركا
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): تصدر 
فيلم «بوليت تراين» شــباك التذاكر 
في أميركا الشــمالية في عطلة نهاية 
األسبوع، بحسب أرقام شركة «إكزبيتر 
ريليشنز» املتخصصة في هذا املجال.
مقتبسا من رواية يابانية ناجحة 
يصور الفيلم ســبعة قتلة يحاولون 
تصفية بعضهم بعضا في قطار فائق 

السرعة بني طوكيو وكيوتو.
وحقق فيلــم «بوليت تراين» من 
بطولة براد پيت وجوي كينغ وآرون 
تايلور-جونســون وساندرا بولوك 
٣٠٫١ مليــون دوالر في أول أســبوع 
إلطالقه. وتراجع فيلم التحريك «دي 
سي ليغ أوف سوبر-بيتس» مع كلبه 
اخلارق الذي يتمتع بقدرات واســعة 
إلى املركز الثاني مع حتقيقه إيرادات 
بلغت ١١٫٢ مليون دوالر في األسبوع 

الثاني من بدء عرضه.
ويتتبــع الفيلم الــذي أعار جنوم 
كبــار، من أمثــال دواين جونســون 
وكيفني هارت، أصواتهم لشخصياته 
مغامرات كريبتو كلب «ســوبرمان» 
الــذي يهــب لنجــدة أبطــال خارقني 

مبساعدة كالب أخرى.
كذلك تراجع فيلــم «نوب» الذي 
تتمازج فيــه عناصر أفــالم الرعب 
واخليال العلمي في أجواء ويسترن 
إلــى املركز الثالث محققا ٨٫٥ ماليني 

دوالر من إيرادات.
ويــروي هذا العمــل قصة عائلة 
سوداء تكافح من أجل تغطية نفقاتها 
فــي مزرعة خيول فــي كاليفورنيا، 
وهو أحدث أعمــال الكاتب واملخرج 

جوي كينغجوردان بيل.

سجن شاب أميركي أبيض مدى احلياة بجرمية قتل عنصرية
برونزويك (جورجيا)ـ  رويترز: قضت محكمة أميركية 
بسجن شاب أبيض يدعى ترافيس ماكمايكل مدى احلياة 
أمس االثنني إلدانته بقتل أحمد أربيري، وهو شاب أسود 
تعرض إلطالق نار في أثناء ممارســته رياضة املشــي 
في بلدة تســكنها أغلبية ســاحقة مــن البيض بوالية 

جورجيا األميركية. 
أثار مقتل أربيري عام ٢٠٢٠ جدال عاما حول قضيتي 
العنف العرقي واجلرائم العنصرية في الواليات املتحدة. 
وأصدرت احلكــم القاضية ليزا جودبي وود في مدينة 
برونزويك الســاحلية علــى ماكمايكل (٣٦ عاما)، وهو 
رجــل أبيض عمل في الســابق فني إصالح مركبات في 
خفر الســواحل. وعند إصدارها احلكــم، قالت وود إن 
مقطع الڤيديو الذي شوهد على نطاق واسع ملاكمايكل 
وهو يطلق النار على أربيري من مسافة قريبة ببندقية 

محفور في ذاكرتها.
وأدين ماكمايكل ووالده جريجوري ماكمايكل (٦٦ 
عامــا) وجارهما وليام بريــان (٥٢ عاما) في فبراير 
بانتهاك احلقوق املدنية ألربيري مبهاجمته بســبب 

حلظة القبض على ترافيسعرقه ومبحاولة خطفه.


