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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

بطال الكويت يوسف الشطي 
وعبداهللا الرفاعي يتأهالن إلى نهائي 

بطولة العالم «آيرون مان» في أميركا.

«تقرير»: اجلفاف يجتاح 
نصف أوروبا وموجة احلر 

تشعل آسيا.

كفو.أين خبراء املناخ ونتائج أبحاثهم؟!

٣:٥٨الفجر
٥:٢١الشروق

١١:٥٠الظهر
٣:٢٥العصر

٦:١٨املغرب
٧:٣٩العشاء

أعلى مد: ٠٩:٤٨ ص
أدنى جزر: ٠٤:٢٨ ص ـ ٠٦:٠٣ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

«أسوأ قرار استثماري»
امللياردير  جــون دويــر، 
األميركي، يعترف بأن أســوأ 
اتخذه عام  قرار اســتثماري 
٢٠٠٧ كان االستثمار في الشركة 
املنافسة لـ«تسال»، بسبب ظنه 
أن امللياردير إيلون ماسك يبدو 

مجنونا بعض الشيء.

«البرسيم أول نبات ميكن زراعته على 
املريخ»

علماء بجامعة أيوا يحددون 
نبات البرسيم باعتباره الوحيد 
للزراعة على ســطح  الصالح 
كوكب املريخ الذي يخلو من تربة 

صاحلة لزراعة أي نبات آخر.

«أمتنى أن تعود إلى كانيه»
ذا جيــم، مغنــي الــراب 
األميركــي، يعرب عن أمله في 
عودة كيم كارداشيان إلى املغني 
كانيه ويست، بعد انفصالها عن 

بيت ديفيدسون.

«كسر التاريخ: مذكرات البيت األبيض»
جاريد كوشنير، زوج إيفانكا 
السابق  الرئيس األميركي  ابنة 
ترامب، يصدر مذكراته عن فترة 
عمله بالبيت األبيض ويصفها 

بأنها كسر للتاريخ.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

٧٩ عاما - حسينية بوحمد - الدعية - ت:  علي عباس أحمد الطيب:
٩٧٨٩٧٨٤٩ - شيع.

٦٣ عاما - اشبيلية - ق٣ - ش٣٢١ - م٢٧ -  فالح فيصل الدويش:
ت: ٥٦٦٦٦٠٠١ - ٥٥٣٩٩٩٩٩ - ٥٥١١٢٨١١ - شيع.

رابعة جمال جنيب قاســم: (زوجة فيصل خلف راشد العنزي) 
٧٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٨٧٧٧٧٤٣ - شيعت.
٦٣ عاما - الرجال: السالم - ق٤ محمد إسماعيل حســن املال:
- ش٤١٣ - م١٦ - ت: ٩٩٦٧٦٦٢٣ - النســاء: املنقف - ق٤ - 
ش٥٩ - م٣٨ (بعد صالة العصر) - ت: ٩٧٩٤٤٦٠٥ - شيع.

٩٢ عاما - الرجال: مسجد النقي - الدسمة -  علي مال محمد علي:
ق٤ - ش٤٣ - ت: ٦٦٨٨٨٩٩٩ - النساء: الدسمة - ق٦ - شارع 

مكي حسني جمعة - م٢٢أ - شيع.
٧٥ عاما - الرجال: املسايل - ق٥ -  يونس محمد عيسى الفيلكاوي:
ش٥٢٤ - م٩ - ت: ٩٧٧٩٦٤٤٤ - النساء: غرب مشرف - ق٢

- ش١ - م٧٣ - ت: ٩٧٧٢٩٩١١ - ٥٥٣٨٨٢٨٧ - شيع.

أمن

وفاة مواطن وإصابة آخر في تصادم مقابل أجنفة

مداهمة ٤ أوكار لتصنيع اخلمور احمللية 
وضبط ٣٩ مخالفًا ومتغيبًا

فتحــت وزارة الداخليــة حتقيقــا فــي 
مالبسات حادث تصادم ثنائي أودى بحياة 

مواطن وأصاب آخر. 
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة االطفاء العام أن رجال اإلطفاء قاموا 
بإخراج شخص مصاب في حادث تصادم 
على طريق التعاون مقابل شــاطئ اجنفة 
يوم امس االول، وأوضحت االدارة أن إدارة 
العمليات املركزية وجهت فرقة اطفاء من 
مركــز البدع، وعند الوصول للموقع تبني 
انه حادث تصادم بني مركبتني، ما ادى الى 
وفاة مواطن، واصابة آخر مت تسليمه إلى 

الطوارئ الطبية.

محمد اجلالهمة 

أســفرت احلمــالت األمنيــة التــي تقوم 
بهــا األجهزة األمنيــة، والتي تواصلت امس 
بحضــور ومتابعــة وكيــل وزارة الداخلية 
الفريق أنــور البرجس علــى بعض مناطق 
محافظتي الفروانيــة واألحمدي، عن إغالق 
٤ اوكار لتصنيــع اخلمــور احمللية وضبط 
وافدين من اجلنسني يقومون على إدارتها. 

كما أســفرت تلك احلمالت املســائية عن 
ضبط ٣٩ متغيبا ومخالفا. 

وبحســب ما أبلغ مصــدر أمني «األنباء» 
فإن حصاد حمالت جليب الشيوخ وخيطان 
متثل في توقيف ١٧ متغيبا، و١٥ انتهاء إقامة، 
ومركبة مبلغ عن ســرقتها ومطلوب تنفيذ 
أحكام، وسكران، وبائع متجول، وفي حملة 
االحمدي مت ضبط ٧ مخالفني النتهاء إقاماتهم.

من حادث شارع التعاون

آسيويون من اجلنسني ضبطوا يديرون املصانع األربعة

«عكس السير» يؤدي إلى حترير مخطوفة وضبط 
مطلوب للسجن ١٢ عامًا بعد مطاردة شرسة

مخطوفة ليتم حتريرهــا من قبضة املتهم. 
وبتفتيش مركبته عثر فيها على مواد مخدرة 
وســالح ابيض، قبل أن يوضح االســتعالم 
عنه أنه من أرباب السوابق ومطلوب حلكم 
حبس ١٢ ســنة، وهكذا مت حترير الفتاة من 
اخلاطف بعد أن أبدى مقاومة شرسة خالل 

مطاردة رجال األمن له.

سعود عبد العزيز

اقتيد شــخص مــن غير 
محددي اجلنسية في العقد 
الثالــث إلــى مخفر شــرطة 
الصليبخــات للتحقيق في 
مالبسات خطف فتاة، على أن 
يحال الحقا إلى االدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات للوقوف 
على مصدره في مواد مخدرة 
ضبطت بحوزتــه، ومن ثم 
الى الســجن املركزي لكونه 
مطلوبا للحبس مدة ١٢ عاما، 
حيث مت ضبطه بعد مطاردة 
أبدى خاللها مقاومة عنيفة. 
وفي التفاصيل، أنه وأثناء 

جتــول دوريات املخفر بقيادة رئيس مخفر 
غرب الصليبخات وعدد من ضباط وأفراد الزام 
متت مشــاهدة مركبة مثيرة للريبة، وما أن 
شاهد قائدها الدورية حتى الذ بالفرار عكس 
السير محاوال الهرب، فتمت مطاردة املركبة، 
وبعــد توقيف قائدها نزلت فتاة كانت على 
متنها تستنجد برجال األمن قبل أن تفيد بأنها 

رجال األمن يحيطون مبركبة اخلاطف بعد حترير الفتاة

املضبوطات من املواد املخدرة والسالح األبيض ومواد وأدوات التعاطي

لوس أجنيليس - أ.ف.پ: بعد 
حتقيق «هاوس أوف ذي دراغن» 
املشــتق من «غــامي أوف ثرونز» 
أفضل انطالقة ملسلسل على منصة 
البث التدفقي «إتش بي أو»، تتوجه 
األنظار إلى منافسه املرتقب، وهو 
«ذي رينغز اوف باور» املستوحى 
من عالم «لورد أوف ذي رينغز» 
(سيد اخلوامت) على «أمازون برامي 

ڤيديو».
وبينما تابع احللقة األولى من 
«بيت التنني» ٩٫٩٨ ماليني مشاهد 
خالل عرضــه األحد في الواليات 
املتحدة على قنوات «اتش بي او» 
فإنه ميكن توقع منافسة قوية لهذا 
املسلســل مع اقتراب طرح أولى 
حلقات «ذي رينغــز أوف باور» 

املرتبط بعالم «سيد اخلوامت».
واســتحوذت «أمــازون برامي 
ڤيديو» قبل حوالى خمس سنوات 
على حقوق عالم «لورد أوف ذي 
رينغز» فــي مقابــل ٢٥٠ مليون 

دوالر.
ووصف املشــروع املمتد على 
خمســة مواســم مبيزانية تفوق 
مليار دوالر، بأنه أغلى مسلســل 
في التاريــخ. هذا، وقد مت تنظيم 
عرض خاص ألحدث نسخ «سيد 
اخلوامت» املتمثلة في مسلسل «ذي 
رينغز أوف باور» في مركز لينكون 

مبدينة نيويورك.

البرازيل تستقبل قلب أول أباطرتها احملنط 
منذ ١٨٧ عامًا.. في جرة من الذهب

برازيليا - أ.ف.پ: استقبلت برازيليا 
بأبهة الثالثاء القلب احملنط ألول امبراطور 
للبرازيــل بيدرو األول، الذي أعارته لها 
البرتغال في إطار االحتفاالت مبرور مائتي 
عام على انفصال البالد عن لشبونة في 

السابع من سبتمبر ١٨٢٢.
واستقبـــل الرئيــس البرازيلي جايير 
بولسونارو وزوجته ميشيل الرفات التي 
يبلغ عمرها ١٨٧ عاما وحملها قائد شرطة 
مدينة بورتو البرتغالية أنطونيو ليتاو 

دا سيلفا، في قصر بالنالتو الرئاسي.
وشكلت طائرات القوات اجلوية قلبا 
في السماء من دخان فوق ساحة القوات 
الثالث (تريس بوديريس) مركز العاصمة 
البرازيلية. وقال بولسونارو أمام حشد 
خارج القصر الرئاسي في برازيليا بعد 
أن تابع عرض الطائرات في السماء، إن 
البرازيل والبرتغال «دولتان يوحدهما 

التاريخ ومرتبطتان بالقلب».
ورافــق أفــراد مــن فرقــة «تنانــني 
االستقالل» جرة الذهب التي تزن تسعة 
كيلوغرامات وحتتوي على القلب احملنط 

للملك. (أ.ف.پ) الرئيس البرازيلي وزوجته ميشيل وقلب اإلمبراطور بيدرو األول  

سابقة أوروبية.. مسّيرة تنقل 
أنسجة بشرية من مستشفى 

بلجيكي إلى آخر
أنتويرب (بلجيكا) - أ.ف.پ: أجرت مسيرة الثالثاء 
رحالت جتريبية في مدينة أنتويرب بشرق بلجيكا، لنقل 
أنســجة بشرية من مستشفى إلى آخر لغايات التحليل، 
في جتربة غير مسبوقة في أوروبا قد توفر وقتا ثمينا 
خالل العمليات اجلراحية. وقد أقلعت املسيرة التي تديرها 
شركة «هيليكوس»، من مبنى تابع لشبكة مستشفيات 
«زي ان ايــه» في أنتويرب، ثــم هبطت بعد أربع دقائق 
على سطح مستشفى «سينت أوغوستوس» التابع لشبكة 
مستشفيات «جي زي ايه» على بعد ٨٠٠ متر. وفي داخل 
أنبوب متصل بالطائرة املسيرة، كانت هناك قارورة حتوي 
أنسجة بشرية يحتمل أن تكون سرطانية لتحليلها في 
مختبرات مستشفى «سينت أوغوستوس». هذه الرحلة 
التجريبية التي اســتتبعت بثــالث رحالت أخرى خالل 
اليــوم، هي األولى من نوعها في أوروبا. و«هيليكوس» 
هي الشركة األوروبية الوحيدة التي تلقت، في منتصف 
يونيو، اإلذن بتنظيم رحالت جوية ألغراض طبية ملسيرات 
حتلق في أجواء مدينة ويتم التحكم بها عن بعد خارج 

نطاق رؤية الشركة املشغلة.

(أ.ف.پ) املسيرة حاملة القارورة التي حتوي أنسجة بشرية 

منافسة محتدمة تنتظر «بيت التنني»منافسة محتدمة تنتظر «بيت التنني»
من أغلى مسلسل في التاريخمن أغلى مسلسل في التاريخ

مسؤول سابق بـ«تويتر» يلهب 
معركة ماسك القانونية مع الشركة

(رويترز): قال مسؤول سابق بتويتر إن الشركة ضللت 
الهيئات التنظيمية االحتادية بشــأن املخاطر األمنية التي 
تواجــه عمالق التواصــل االجتماعي، األمر الــذي قد يدعم 
مسعى إيلون ماسك في محاولته التهرب من شراء الشركة 

مقابل ٤٤ مليار دوالر.
املواجهــة  وتتركــز 
القانونية بني ماسك وتويتر 
باألســاس حتى اآلن على 
االدعــاءات بــأن الشــركة 
ضللت امللياردير بشأن عدد 
حسابات البريد العشوائي 
علــى منصتهــا للتواصل 
االجتماعي. ويسلط حديث 
بيتــر زاتكو، رئيس األمن 
السابق في تويتر، الضوء 
على جوانب جديدة سيركز 
عليها ماســك في معركته 
القانونية، مثل االدعاءات 
بأن تويتر فشــلت في الكشــف عن نقاط الضعف في أمنها 
وخصوصية البيانات. ولم يتضح بعد ما إذا كان فريق ماسك 
سيستخدم معلومات زاتكو وكيف سيستخدمها، على الرغم 
من أن محامي ماســك، أليكس سبيرو، قال الثالثاء إن طلبا 

قدم للمحكمة كي تستدعي زاتكو بشأن ما قاله.

بيتر زاتكو

دراسة: قلة النوم تضعف 
رغبتنا في مساعدة اآلخرين

كاليفورنيا - أ.ش.أ: يساعد البشر بعضهم البعض - إنها 
إحدى أسس املجتمع املتحضر.. لكن دراسة جديدة أجراها 
علماء فــي جامعة «كاليفورنيا» األميركية كشــفت أن قلة 
النوم تضعف هذه السمة اإلنسانية األساسية، مع عواقب 
فــي العالــم احلقيقي.. من املعروف أن قلــة النوم مرتبطة 
بزيــادة مخاطر اإلصابة بأمــراض القلب واألوعية الدموية 
واالكتئاب والسكري وارتفاع ضغط الدم والوفيات بشكل 
عام. ومع ذلك، تظهر هذه االكتشافات اجلديدة أن قلة النوم 
تضعــف أيضا ضميرنا االجتماعي األساســي، مما يجعلنا 

نتراجع عن رغبتنا في مساعدة اآلخرين.
في دراسة حديثة أجريت في هذا الصدد، بّني العلماء أن 
العطاء اخليري في األسبوع الذي يلي بداية التوقيت الصيفي، 
عندما «ينطلق ســكان معظم الواليات» ويخسرون ساعة 
واحدة من يومهم، انخفض بنســبة ١٠٪ - وهو االنخفاض 
الذي لم يشــاهد في الواليات التي لم تطبق نظام التوقيت 
الصيفي. وأوضحت الدراسة، التي أجراها الباحثون في جامعة 
«كاليفورنيا» األميركية، أن قلة النوم ال تلحق الضرر بصحة 
الفرد فحسب، بل تقوض التفاعالت االجتماعية بني األفراد، 
عالوة على ذلك، حتط من نسيج املجتمع البشري نفسه.


