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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

رئيس احلكومة يوجه الوزراء 
الستقبال املواطنني في مكاتبهم 

حلل مشاكلهم.

باحثون: عالج السرطان من خالل 
تثبيت اخلاليا السرطانية في أماكنها.

العالم مطالب بالتوحد ملواجهة 
جزاه اهللا خير.. واهما ما يقصرون.هذا املرض.

٣:٤٧الفجر
٥:١٤الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٢املغرب
٧:٥٦العشاء

أعلى مد: ٠٩:٥٩ ص 
أدنى جزر: ٠٤:٣٢ ص ـ ٠٦:٠٣ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

سليمه علي محمد الرمضان: (زوجة عبداهللا يوسف حسني ملك آل هيد) 
٦٤ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٨٢٦٢٧٢ - النســاء: 

القادسية - ق٦ - ش٦١ - م٥ - ت: ٩٩٦٥٣٦٣٥ - شيعت.
وسمية أحمد محمد املؤمن: (أرملة حمد علي املؤمن) ٨١ عاما - الرجال: 
املنصورية - ديوان املوسى - ت: ٩٩٠٤٤٤٦٥ - النساء: اجلابرية 

- ق٩ - ش١١ - م١٦ - ت: ٩٩٠٥٦٩٥٩ - شيعت.
فاطمة محمد علي ذياب: (أرملة ســالم جويهيل محمد اجلويهيل) 
٧٥ عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٧٦٢١٧١ - النســاء: 
العمرية - ق٣ - ش٧ - م٦ (ملدة ٣ أيام) - ت: ٩٩٥٩٨٩٠٣ - شيعت.

صغرى قاسم هاشم يوسف: (أرملة حسني علي هاشم الدشتي) ٧٣ 
عاما - الرجال: في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٥٨٠٩٩ - النساء: بيان 
- ق١١ - الشارع األول - ج٩ - م١٠ - ت: ٩٤٩٣٩٨٣٣ - شيعت.

صلفه سيف شوكان املطيري: (زوجة عواض فهيد حزام املطيري) 
٨٧ عامــا - العارضيــة - ق٢ - ش١ - م٢٣ - ت: ٩٩٠٣٥٠٤٥ - 

٩٩٧٤٦٥٦٤ - شيعت.
فاطمة أحمد حسن عثمان: (أرملة عبداهللا الهزاع) ٨١ عاما - الرجال: 
الزهراء - ق٨ - ش٨٠٠ - م١٠ - ت: ٩٩٩٩٨٥٩٨ - النساء: الزهراء: 

ق٣ - ش٣٠٠ - م٣٢ (اليوم اخلميس) - شيعت.
شريفة عبداهللا حسني سبتي: (أرملة عبداهللا محمد الكندري) ٩٠ عاما 
- العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٥٧٩٧٨٨ - ٥١٠٣٣٦٦٦ - شيعت.

«صادمة وغير مسبوقة في التاريخ»
الرا ترامــب، ابنة الرئيس 
األميركــي الســابق دونالــد 
ترامب، تعليقا على قيام مكتب 
التحقيقات الفيدرالية مبداهمة 

منزله في ماراالغو مؤخرا.

«وفاة إسكيت في سن ٢٨»
املغنــي  كانــي ويســت، 
األميركــي، يســخر من بيت 
ديفيدسون، مبشاركة منشور 
رسم فيه شعار صحيفة كتب 
حتته «وفاة إســكيت في سن 
٢٨»، حيث يسمي املغني غرميه 
انفصال  «إسكيت»، وذلك بعد 
األخير عــن طليقة األول كيم 

كارديشيان.

«كنت أنتظر فيلمًا كهذا طوال حياتي»
ميشيل يو، املمثلة املاليزية، 
تبكي خالل وصفهــا لفيلمها 
اجلديد: كل شيء في كل مكان 
طوال الوقت، وتؤكد: انه الفيلم 
الذي أريد جلمهوري أن يتذكره 

عني.

«كلب حراسة سعره ٤٠ ألف دوالر»
أميركي  شون كنج، ناشط 
في حركة حياة الســود مهمة، 
يزعم أنه اشترى كلب حراسة 
ســعره ٤٠ ألف دوالر، نتيجة 
عجزه عن احلصول على سالح 

حلماية منزله.

أبعد من الكلمات

ماسك يبيع أسهمًا في «تسال» بـ ١٥٫٥ مليار دوالر من أجل «تويتر»
واشــنطن ـ أ.ف.پ: باع إيلون ماســك رئيس شركة 
«تسال» ما قيمته سبعة مليارات دوالر من أسهم شركة 
صناعة الســيارات الكهربائية، وفقــا لوثيقة مقدمة إلى 
جلنة األوراق املالية، اجلهة الناظمة للســوق األميركية 

ونشرت على موقع األخيرة الثالثاء.
باع أغنى شخص في العالم ورئيس شركة تسال الذي 
يخوض حاليا نزاعا قانونيا حول االستحواذ على شبكة 
التواصل االجتماعي «تويتر»، نحو ٧٫٩ ماليني سهم من 

شركة تسال بني ٥ و٩ أغسطس، بحسب الوثيقة.
وأوضح ماســك في تغريدة أنــه يريد «جتنب البيع 
العاجل ألســهم تســال» في حال اضطر إلى امتام عملية 
شــراء تويتر ولم يكمل بعض شــركائه املاليني الصفقة 

معه حتى النهاية.
حتدى ماسك السبت رئيس منصة تويتر إلجراء مناظرة 

علنية بشأن احلسابات املزيفة على الشبكة االجتماعية، 
وهي نقطة خالف طرحها امللياردير األميركي النسحابه 
من عرضه للشراء، مما أدى الى إطالق معركة قضائية.
ووقع ماســك اتفاقا بقيمــة ٤٤ مليار دوالر في أبريل 
لشراء الشبكة االجتماعية قبل انسحابه من جانب واحد 

في مطلع يوليو.
وفي معرض تبريره لقراره االنســحاب من الصفقة، 
قال ماسك إن الشركة لم تزوده بكامل البيانات املتعلقة 
باحلسابات املزيفة والبريد العشوائي على املنصة، متهما 
إياها أيضا بالتقليل من حجم هذه احلسابات والرسائل 

البريدية. 
وفي أبريل، باع رئيس تسال ما قيمته ٨٫٥ مليار دوالر 
من األســهم في شــركة الســيارات التي ميلكها من أجل 

إيلون ماسكمتويل عملية استحواذه على «تويتر».

أمن ومحاكم

إلزام «األشغال» بأداء ٩ آالف دينار
لصاحب مركبة تضررت من األمطار

القبض على مستهتر «وهق» 
نفسه بتوثيق رعونته!

سقوط آسيوي بـ ١٤٠٠ زجاجة 
«مستوردة» في وكر باملنقف

عبدالكرمي أحمد

ألزمت «الدائرة املدنية» في احملكمة الكلية وزارة 
األشغال العامة بأداء ٩ آالف دينار تعويضا ماديا وأدبيا 
ملواطن تضررت مركبته في األمطار التي هطلت على 
البالد شتاء ٢٠٢٠. وقال وكيل املدعي احملامي مشعل 
املطيري لـ «األنباء» ان موكله أثبت لدى مخفر صباح 
الناصر تضرر مركبته بفعل السيول التي تأثرت بها 

املنطقة، كما قدم للمحكمة تقارير بهذا اخلصوص.

محمد اجلالهمة

متكن رجال املرور أمس من ضبط مخالف عّرض 
حيــاة اآلخرين وحياته للخطر بالســير مبركبته 
عكس السير وبرعونة واستهتار، وقام بتوثيق هذا 
التصرف، ومتت إحالة املخالف الى نظارة املرور 
متهيــدا لعرضه على قاضي املــرور، وجاء ضبط 
املخالف عقب قيام الشاب بنشر مقطع يظهر تعمده 

السير عكس االجتاه في مناطق سكنية مأهولة.
 على صعيد آخر نفذت إدارة التنسيق واملتابعة 
في املرور حملة على دراجات الدليڤري ومركبات 
التاكسي اجلوال للتأكد من حيازة تصاريح ورخص 
سوق، وجرى حترير ١٩٠ مخالفة خالل ٤٨ ساعة.

سعود عبد العزيز

أخضــع رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
وافدا آســيويا للتحقيقــات للوقوف على مصدره 
وحيازة ١٤٠٠ زجاجة خمر مستوردة ما بني فارغة 
وممتلئة.  وكان رجال امن األحمدي وبحسب بيان 
لوزارة الداخلية داهموا وكرا لتصنيع اخلمور في 
املنقف عقب معلومات عن استغالل احدى الشقق 
في تصنيع اخلمور حيث تبني وجود ٥٠ زجاجة 

معبأة الى جانب أدوات لتعبئة هذه اخلمور.

رغم إعالنه االنسحاب من صفقة شراء املنصة

مركبة املستهتر إلى احلجز

ماتانــزاس (كوبــا) - (رويترز): 
جنح رجال اإلطفاء أخيرا في السيطرة 
على ما وصفه مسؤولون بأنه أسوأ 
حريــق في تاريخ كوبــا بعد أن دمر 
على مــدى ٥ أيــام ٤٠٪ من منشــأة 
تخزين الوقود الرئيسية على اجلزيرة 
الواقعة في البحر الكاريبي، وتسبب 
في انقطاعات واسعة النطاق للتيار 

الكهربائي.
وأفاد شــهود مــن «رويترز» بأن 

النيران التي أتت على جزء يتألف من 
٤ صهاريج في ميناء ماتانزاس منذ 
يوم اجلمعة خمدت، في حني تضاءلت 
أعمدة الدخان األســود الكثيف التي 
تتصاعد مــن املنطقة وبدأ لونها في 

التحول إلى اللون الرمادي.
وماتانــزاس هو أكبر موانئ كوبا 
املجهزة الستقبال واردات النفط اخلام 
والوقــود. وتعتمد اجلزيرة بشــكل 
رئيســي على النفط اخلــام الثقيل، 

وكذلك شحنات زيت الوقود والديزل 
املخزنة في ماتانزاس، لتوليد الكهرباء.

وضرب البرق أحد صهاريج الوقود 
مســاء اجلمعة. وامتدت النيران إلى 
صهريــج ثــان بحلــول يــوم األحد 
واجتاحــت املنطقــة املكونــة مــن ٤ 
صهاريج االثنني مصحوبة بانفجارات 
ضخمة علــى الرغم من جهود رجال 
اإلطفاء احملليني واملدعومني من أكثر 

من ١٠٠ فرد من املكسيك وڤنزويال.

(رويترز) ألسنة النيران املستعرة تتصاعد من موقع احلريق قبل السيطرة عليه 

كوبا تسيطر
على أسوأ حريق 

في تاريخها

حوت «بيلوغا» من نهر السني.. إلى القتل الرحيم
باريــس  ـ د.ب.أ: جــرى 
تنفيــذ القتل الرحيم حلوت 
«بيلوغا» (احلوت األبيض) 
أمــس األربعــاء،  املريــض 
والــذي علق لعــدة أيام في 
نهر «السني» في فرنسا، بعد 
تدهور جهازه التنفسي، أثناء 
محاولة أخيرة إلنقاذه.وكان 
قــد مت نقل احلوت بــرا إلى 
حوض مملــوء مبياه البحر 
في نورماندي، عندما مت اتخاذ 
القــرار بقتله، طبقا ملقاطعة 
«كاين» بشــمال فرنسا. ومت 
نقل احلــوت، الذي شــوهد 
ألول مــرة عالقا فــي النهر، 
منذ أكثــر من أســبوع، إلى 
ميناء «اويسترهام» بواسطة 
شاحنة تبريد. وبعد عملية 
إنقاذ اســتمرت عدة ساعات 
وشــارك فيهــا أكثــر من ٨٠ 
خبيــرا، مت انتشــال حــوت 
«بيلوغا» من املياه، في حوالي 
الساعة الرابعة صباح أمس 
األربعاء.وأكد الفحص األولي 
(رويترز)احلالة السيئة للحوت الهزيل. حوت البيلوغا لدى انتشاله من نهر السني 

إسبانيا جتّهز عناصر
شرطتها بكاميرات مشاة

مدريدـ  أ.ف.پ: بدأت عناصر الشرطة الوطنية اإلسبانية 
باســتخدام كاميرات مشــاة تعلق على بزاتهم لتسجيل 
وقائع العمليات التي ينفذونها، ويهدف هذا اإلجراء الذي 
يلقى رواجا في أوروبا والواليات املتحدة إلى توفير قدر 

أكبر من الشفافية واألمن.
وأوضحت وزارة الداخلية االســبانية لوكالة فرانس 
بــرس أن أول دفعة مــن عناصر الشــرطة جهزوا بهذه 
الكاميرات االثنني على ان يصبح جميع العناصر تدريجيا 

مزودين مبثلها.
وتوضع هذه الكاميرات على بزات عناصر الشــرطة 
وميكن تشغيلها يدويا أو تلقائيا، بحسب كل حالة، وفقا 

للتلفزيون اإلسباني العام «تي ڤي إي».
وأوضــح وزير الداخلية فرناندو غراندي مارالســكا 
اجلمعة في مقابلة مع احملطة أنها ستســتخدم «ملعرفة 
كل ما حصل في حال تخلل حادث ما أي عملية»، مؤكدا 
احلرص على «إطالع املواطنني» على وجود هذه الكاميرات. ملشاهدة الڤيديو

جانب من جهود إخماد احلرائق التي دمرت ٦ آالف هكتار من غابات جيروند في أقل من ٢٤ ساعة (رويترز)

جتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدمجتدد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدمجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلد حرائق فرنسا يدمد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازلجتّدد حرائق فرنسا يدّمر غابات الصنوبر وعشرات املنازل
بوردو (فرنسا) ـ أ.ف.پ: أدى جتدد 
احلرائق في جنوب غرب فرنســا، في 
جيروند التي شــهدت حريقا هائال في 
يوليو، إلى تدمير ٦ آالف هكتار من غابات 
الصنوبــر منذ بعد ظهر الثالثاء وإجالء 

آالف األشخاص.
ذكرت قيادة الشرطة احمللية في بيان أن 
«احلريق مستعر بشدة وامتد إلى مقاطعة 
الند (جنوب). مت إجالء ســكان بلديات 
هوسنت وسان ماغن وقطاعات في بيلني 
بيلييه»، أي ما يعادل نحو ٣٨٠٠ شخص.

وهذه البلدات تقع في قلب غابات الالند 
دو غاسكونيو في جنوب ساحل احمليط 

األطلسي الفرنسي.
كما أتت النيــران على ١٦ منزال في 
عــدة مناطق من مقاطعــة بيلني بيلييه 
حيث كانت جتــري عملية إخالء لنحو 

الفي شخص. وقالت قيادة الشرطة «لم 
تسجل أي اصابات».

يوجد حوالي ٥٠٠ من رجال اإلطفاء 
في املوقع مدعومني بقاذفات مياه تابعة 

لألمن املدني.
خالل الليل، أعلنت قيادة الشــرطة 
في مقاطعة الند املجاورة أن احلريق في 
جيروند «امتد بشكل غير موات للوصول 
إلى املقاطعة»، ممــا أدى إلى إجالء ٢١٥ 

شخصا في شمال املقاطعة.
شهدت جيروند في منتصف شهر 
يوليو حريقني «غير مألوفني»، أحدهما في 
النديراس التي تبعد ٤٠ كيلومترا جنوب 
بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في 
حوض آركاشون السياحي، ودمرا ٢٠٨٠٠ 
هكتار من الغابات واستدعيا إجالء أكثر 

من ٣٦ ألف شخص.


