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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

«الشؤون»: ٣ آالف دينار 
إغاثة ملن تصيبه نكبة خاصة.

سمو رئيس الوزراء للطلبة 
الدارسني في أميركا: الوطن 

يتوسم فيكم كل خير.

االستثمار احلقيقي.
اهللا يدمي عزچ يا كويت.

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

البقاء هللا

لطيفه حمود علي املوسى السيف: (أرملة أحمد عبدالعزيز املوسى 
السيف) ٨٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٨٦٨٦٥٩
- ت النساء: ٩٩٦٨٦٣٨٩ - ٩٩٦٥١٤١٤ - ٩٩٦٢٩٩٩٤ - شيعت.
مطره مرزوق فجري الدويهيس: (أرملة خلف سالم الدويهيس) ٨٥
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٧٦٩٠٩٠٨ - 

النساء: الدسمة - ق٤ - ش٤٧ - م٤ - شيعت.
٧٩ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  عبداهللا جابر فهد اخلالدي:

٩٦٦٦٠٤٢٨ - ٩٧١٧١٢٣٨ - شيع.
هيا أحمد عمر املال: (أرملة علي عبدالرحمن السلطان) ٩٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٧٩١١٦٨١ - ٥٥٥٥٣٤٣٠
- ٥٠٨١١٤٥٥ - النساء: كيفان - ق٤ - ش٤٤ - م٤ - ت النساء: 

٩٩٦٤٠٧٧٨ - شيعت.
٧٠ عاما - الرجال: العزاء في  ســليمان داود ســليمان اخلريف:
املقبرة - ت الرجال: ٩٠٩٠٥٥٥٦ - ٩٩٨٥٠٥١١ - النساء: صباح 
السالم - ق٦ - ش١ - ج١١ - م ٤٠ ( العصر فقط) - ت النساء: 

٦٦٦٦٢٣٥٠ - ٩٩٩١٨٢٥١ - شيع.
٦٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سعود فهيد محمد احلريتي:
- ت الرجال: ٦٠٣٠٠٠٠١ - ٩٩٥٨٤٩٩١ - النساء: العدان - ق٢

- ش٧٥ - م١٦ - ت: ٩٩٠٢٧٦٨١ - شيع.

«صوتي ذهب لبايدن، ال لترامب»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلن أنه يصوت دوما للمرشح األكثر 
وسطية واألقل تطرفا، خالل رده على 
انتقدوه إلعادة تفعيل حســاب  من 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب، 

على تويتر.

«٢ مليار دوالر كي ال نخسر»
جيمس كاميرون، املخرج األميركي، 
يعلن أن فيلمه األخير، أفاتار ٢، ينبغي 
أن يحقق إيــرادات أعلى من ٢ مليار 
دوالر وإال سيعتبر خاسرا، وال يغطي 

تكاليف إنتاجه.

«مؤلم حضور ٣ حفالت للمشاهير أسبوعيًا»
بيت ديفدسون، املمثل األميركي، 
يفصح عن سبب معاناته خالل مواعدة 
كيم كارديشــيان، مدة ٨ شــهور، 
الضطراره حلضور حفالت املشاهير 

أسبوعيا معها، وهو أمر لم يطقه.

«الغيرة دفعتها حلرق منزله»
أميركية، ٢٣ سنيادا سوتو، فتاة 
ســنة، حترق منزل عائلــة صديقها 
األميركي، بعــد منتصف الليل، ألنه 
جعل قريبته جتيبها على هاتفه بدال 
منه، ما أشعل الغيرة داخلها، فأشعلت 
النار في منزله، وأرســلت له صور 
أن تكون  احلريق، مضيفة: أمتنــى 

أغراضك بخير اآلن.

أبعد من الكلمات

٤:٥٨الفجر
٦:٢١الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠
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بإصالحات قانونية.. أملانيا 
تسّهل احلصول على جنسيتها

برلني - أ.ف.پ: تعد احلكومة األملانية إصالحات قانونية 
لتبســيط إجراءات احلصول على اجلنسية األملانية، حسبما 

أعلن اجلمعة املتحدث باسم وزارة الداخلية.
وقال املتحدث إن احلصول على اجلنسية يجب أن يكون 
ممكنــا بعد العيش خمس ســنوات في أملانيــا، وذلك مقارنة 
بثماني سنوات حاليا. وفي حال كان األجنبي مندمجا بشكل 
جيد، وفق أدائه في املدرسة أو في العمل، ميكن عندها تقليل 

الفترة إلى ثالث سنوات.
وأضاف املتحدث أنه سيتوجب تسهيل جتنيس آباء جيل 
العمال املهاجرين الذين وصلوا إلى أملانيا في الســبعينيات، 

ألنه «لم يجر تشجيع اندماجهم على مدى سنوات عديدة».
من جهة أخرى، ســيتم توســيع احتماالت احلصول على 
اجلنسية األملانية باإلضافة إلى جنسية أخرى لتشمل املزيد 
مــن البلــدان. وحاليا، ال يتقــدم العديد مــن األجانب بطلب 
للحصول على اجلنسية األملانية ألنهم مجبرون على التخلي 

عن جنسيتهم األصلية.
ستقدم وزارة الداخلية مشروعها قريبا إلى الوزارات األخرى، 
حسبما أشــار املتحدث. ومبجرد تســوية جميع التفاصيل، 

ستجري املوافقة على املشروع في مجلس الوزراء.
منــذ تشــكيلها في نهايــة نوفمبــر ٢٠٢١، أعلنت حكومة 
الدميوقراطي االشــتراكي أوالف شــولتس، الذي يدير البالد 
مــع حزبي اخلضر والليبراليــني، عزمها على حتديث قانون 

اجلنسية األملاني.

اجلد واألب أنقذا طفل اخلامسة 
من أفعى ضخمة بحوض السباحة

١٢ مفقودًا إثر انزالق تربة 
في جزيرة إيطالية

ســيدني ـ أ.ف.پ: جنا طفل أسترالي يبلغ خمس سنوات 
بعدمــا لدغته أفعى ضخمــة من نوع األصلة وســحبته إلى 
حوض سباحة على ما أفاد والد الطفل وسائل اإلعالم احمللية.
وقال الوالد بن باليك، في حديث إلى إذاعة «ناين راديو»، 
إن جنله بو كان يلعب بجوار حوض ســباحة في بايرن باي 
(شــرق) عندما هاجمته أفعى طولها ثالثة أمتار أتت من بني 
النباتــات املوجــودة قرب املكان. وأضــاف «أعتقد أن األفعى 
كانت تنتظر فريســة ما ووجدت بو أمامها». فعضت األفعى 
الطفل وأسقطته في املياه ولفت نفسها حول إحدى رجليه.

وهب جد الصبي البالغ ٧٦ عاما إلنقاذ حفيده فغطس في 
حوض السباحة إلخراجه فيما األفعى التزال ملتفة حول رجله.

ومتكن بن باليك من حترير ابنه من قبضة األفعى وحاول 
الســيطرة على الوضع، وقال «متكنت من حترير ابني خالل 

١٥ إلى ٢٠ ثانية».

رومــا - أ.ف.پ: أعلن وزير الداخلية اإليطالي ماتيو 
بينتيدوسي فقدان ١٢ شخصا اثر انزالق تربة أمس السبت 
في جزيرة إيسكيا قبالة نابولي، ولم يتأكد وقوع وفيات.
وتســببت األمطار الغزيرة في حــدوث انزالق تربة 
في ســاعة مبكرة من صباح أمس في بلدة كازاميشيوال 
تيرمي شمال اجلزيرة. ونقلت عدة وسائل إعالم إيطالية 
في وقت سابق عن نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني 
تسجيل وفاة ثمانية أشخاص، وهو ما نفاه وزير الداخلية.

وقال بينتيدوسي «في الوقت احلالي، ال توجد وفيات 
مؤكدة»، مشيرا إلى أن الوضع ميكن أن يتغير.

وأكد أن ١٢ شخصا مفقودون ومحاصرون حتت الوحول.
وكانت وكالتا «أنســا» و«أغــي» احملليتان قد أوردتا 
صباحا أن عدد املفقودين ١٣ شخصا. ونقلت وكالة أنباء 
«أغي» عن املســؤول احمللي في نابولي كالوديو بالومبا 
قولــه «لم يتم العثور على أي جثة حاليا». وقال الدفاع 
املدني إن الوحل «غمر منزال» وجرف عدة ســيارات إلى 

البحر، مضيفا أنه يبحث عن مفقودين. 
وأوردت وكالــة «أنســا» أن مــا ال يقل عن ٣٠ أســرة 
محاصــرة فــي منازلها بســبب الوحول فــي غياب املاء 
والكهرباء، مضيفة أن الطريق املؤدية إلى احلي مقطوعة 

بسبب االنهيارات الطينية واحلطام.

األفعى عضت الطفل واسقطته في حوض السباحة

(رويترز) سيارة متعطلة بعد انزالق التربة في جزيرة ايسكيا  

كوكايني بـ ١١ مليون يورو 
 في ألواح خرسانية

بروكسل - أ.ف.پ: أعلن القضاء البلجيكي ضبط نحو 
١١٥ كيلوغراما من الكوكايني كانت مخبأة في ألواح خرسانية 
السبت في إطار عملية للشرطة الدولية (انتربول) هدفها 
تفكيك منظمة إجرامية صربية. وأوقف في العملية تسعة 
أشخاص: خمســة في بلجيكا واثنان في هولندا وواحد 
في لوكســمبورغ وواحد في صربيــا، وفق بيان صادر 

عن النيابة العامة.
متت املصادرة في آرلون جنوب شــرق بلجيكا أثناء 
تفتيش أحد املستودعات. وقالت النيابة «املشتبه بهم كانوا 
منشــغلني بإخفاء أكياس الكوكايني في ألواح خرسانية 

لتسهيل تصديرها».
وأضافــت «مت اكتشــاف وضبــط ما ال يقــل عن ١٠٣

أكياس يزيد وزن كل منها على كيلوغرام واحد» أي نحو 
١١٥ كيلوغراما بقيمة سوقية تقدر بـ ١١٫٥ مليون يورو. 
وأجريــت عمليات دهم وتفتيش متزامنة في هولندا 

ولوكسمبورغ وصربيا. 

باريس - أ.ف.پ: تصدر مطعم «فرانتسن» في ستوكهولم 
قائمــة «ال ليســت» ألفضل املطاعم في العالــم التي أعلنت 
اخلميس، متقاسما املرتبة األولى مع مطعم الشيف الفرنسي 
غي سافوا الذي يحمل اسمه ويتبوأ الصدارة للمرة السادسة، 
ومطعــم «برناردان» في نيويورك. وهي «املرة األولى التي 
يتقاســم فيها مطعم من الدول االسكندناڤية املرتبة األولى 
بالتساوي مع أسماء أخرى».  وجاء في املرتبة األولى أيضا 
مطعما «غي سافوا» الذي يقع في مبنى «ال موني دو باري» 
و«برناردان» للطاهي إيريك ريبير في نيويورك. ويحمل مطعم 
«فرانتسن» الذي ميلكه الشــيف والعب كرة القدم السابق 
مطعم فرانتسن يحمل تصنيف ٣ جنوم من «ميشالن»بيورن فرانتسن تصنيف ثالث جنوم من دليل «ميشالن».

إطالق أول حافلة ذاتية القيادة بالعاصمة الكورية
ســيئول - أ.ف.پ: أطلقــت ســيئول 
اجلمعــة أول خط حلافلــة ذاتية القيادة 
على طرقها، في إطار جتربة تهدف، بحسب 
املهندسني الذين تولوا تصميم احلافلة، إلى 
جعل السكان يثقون أكثر بهذا النوع من 
هذه املركبات. واعتبر جونغ سونغ غيان، 
وهو املســؤول عن قسم املركبات الذاتية 
القيادة في شركة «٤٢ دوت» الناشئة التي 
اســتحوذت عليها مجموعة «هيونداي» 
الكوريــة اجلنوبيــة، أن «هــذه املركبات 
ستشكل املســتقبل». ولفت في تصريح 
لوكالة فرانس برس، إلى أن احلافلة تشبه 
إلى حد ما «لعبــة ليغو» ألنها مصنوعة 
مــن أجزاء مركبة بهدف خفض التكاليف 

وجعل تصنيعها عملية سهلة.
وذكر أن هدف الشركة يتمثل في جعل 
هذه التكنولوجيا غير مكلفة وأكثر أمانا 
وميكــن اعتمادها في عدد كبير من أنواع 

املركبات كشاحنات النقل مثال.
وفي الوقت احلالي ستتولى احلافلة 
اجلديدة القيادة الذاتية على مسار جديد 
ميتــد على ٣٫٤ كيلومترات حول وســط 
عاصمــة كوريا اجلنوبيــة، حتت مراقبة 
احد السائقني، وتستغرق نحو ٢٠ دقيقة 
الجتياز املسار. وميكن للسكان أن يستقلوا 
احلافلة من إحدى احملطتني املخصصتني 
لها بعد حجزهم مقعدا عبر أحد التطبيقات 
بشكل مجاني. وأوضح جونغ سونغ غيان، 
أن احلافلة تعتمد على كاميرا ورادار، وليس 

احدى احلافالت ذاتية القيادة لدى اقترابها من محطة التوقف  (أ.ف.پ)على أجهزة استشعار  باهظة التكلفة.
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الكوكايني مت إخفاؤه في خرسانة

«فرانتسن».. أفضل مطعم في العالم«فرانتسن».. أفضل مطعم في العالم


