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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

إطـالق مميـزات جديـدة 
لـ «هويتي» خلدمـة أكثـر 

من ٣ ماليني مستخدم.

خبراء مدعومون من منظمة 
الصحة العاملية ُيحذرون 

من «إنفلونزا اإلبل».

هذه املنظمة صمتها أفضل!
ودنا كل اجلهات

تسوي چذي.

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

البقاء هللا

شفيقة عبداحلسني محمود حسني: (أرملــة علي أبوالقــاسم 
عبد الرسول) ٧٨ عاما - الرجال: مسجد اإلمام احلسن - بيان 
- ت: ٩٩١٠٩٩٠٨ - ٩٩٢٥٠٠٩٩ - النساء: بيان - ق١١ - الشارع 

األول - ج٥ - م٣٣ - ت: ٩٦٩٣٣٣٥٨ - شيعت.
٢٢ عاما - الرجال : مقبرة  عبدالرحمن صالح ســالم العازمي:
صبحان - ت الرجال:٩٩٤١٨٤٦٩ - النســاء: صباح السالم - 

ق٤ - ش٣١ - م٣٩ - ت النساء: ٥١١٢٢١٢٥ - شيع.
٨٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت  نوره حمد علي الوازع:
الرجال: ٩٩٧٦١١١١ - ٦٦٧١٣٣٣٣ - ت النساء: ٩٩٠٦٧١٧١ - الدفن 

التاسعة  صباحا.

«تصريحاته مخططة للترشح للرئاسة»
أيكون، املغني األميركي، يفسر 
التصريحات اخلالفية لزميله املغني 
كاني ويست، بشــأن تأييد «حياة 
البيض مهمة»، ووفاة جورج فلويد 
بسبب املخدرات، بأنها لكسب أصوات 

احملافظني املؤيدين لترامب.

«ليس من حق أحد انتقاد عمليات التجميل»
كيت هدسون، املمثلة األميركية، 
تقــول إن من حــق اجلميع إجراء 
عمليات التجميل املناسبة لهم بعيدا 
عن انتقادات املجتمع، وتؤكد: املشكلة 

الوحيدة أنها مكلفة.

«كان يعلم أن حواره سيؤدي إلنهاء عقده»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني 
عن حواره مع كريستيانو رونالدو 
حيــث أخبره: لو قلت ما في ذهنك 
فقد تضطر ملغادرة النادي، وهو ما 

رد عليه رونالدو: أعلم.

«ال أخاف املوت»
الكرة  هيرشــيل والكر، العب 
واملرشــح السياسي األميركي عن 
والية جورجيا، يعلن ان مصدر ثقته 
بالفوز في االنتخابات يأتي من حقيقة 
أنه قامر مرات عدة بلعبة الروليت 

الروسية. 

«قال لي اجلميع إنها سوداء»
كيفني كوستنر، املمثل األميركي، 
يتحدث عن دوره في فيلم: ذا بودي 
غارد، أمام املمثلة واملغنية األميركية 
السوداء، ويتني هيوسنت. ويضيف: 

لكني كنت أعرف ذلك، ولم أهتم.

أبعد من الكلمات

٤:٥٨الفجر
٦:٢٢الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠١:٠٥ ص ـ ٠٤:١٩ م
أدنى جزر: ٠٩:١٧ ص ـ ٠٩:٠٣ م

أمن ومحاكم

٣٠ مليون يورو ثمنًا متوقعًا لرسم
ذاتي يصور ماكس بيكمان في منفاه

برلنيـ  أ.ف.پ: يعرض رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان 
الذي يعتبر واحدا من أبرز الفنانني التعبيريني األملانيني للبيع 
في مزاد في أملانيا األسبوع املقبل، مقابل سعر قد يصل إلى 
Selbstbildnis gelb-rosa ٣٠ مليــون يورو. وتصور لوحــة

صورة ذاتية صفــراء وردية التي تعتبر حتفة فنية والتي 
كانت ملكية خاصة منذ رسمها في العام ١٩٤٣، الفنان عندما 

كان في منفاه في هولندا بعد فراره من أملانيا النازية.
وقالت ميكاييال كابيتسكي، مديرة دار غريزباخ في برلني 
واملسؤولة عن عملية البيع، «لم يبع أي عمل فني مماثل في 

املزاد في أملانيا منذ العام ١٩٤٥».
وقد يصل سعر اللوحة إلى ما بني ٢٠ و٣٠ مليون يورو، 
وهو أعلى تقدير حتى اآلن للوحة بيعت في أملانيا، وفقا للدار.

(أ.ف.پ) ميكاييال كابيتسكي أمام الرسم 

ثمانيني هندي «وّلع» نفسه دفاعًا عن لغة التاميل
أ.ف.پ:  ـ  نيودلهــي 
أضرم رجــل ثمانيني النار 
في نفســه في جنوب الهند 
احتجاجا على سياسة فرض 
الهنديــة احملكية في  اللغة 
الشمال خصوصا، التي تتهم 
حكومة نيودلهــي بالرغبة 
في تطبيقها في جميع أنحاء 
البالد، حسبما ذكرت الشرطة 

األحد.
واللغة موضوع حساس 
فــي الهنــد حيث تســتخدم 
اللغات. وتســتخدم  مئــات 
االجنليزيــة كلغة رســمية 
مشــتركة للتواصــل، فيمــا 
تعتمــد حكومــات الواليات 
اللغات احملكية في كل منها. 
بحسب آخر مسح أجري في 
٢٠١١، ال يتكلم اللغة الهندية 
سوى ٤٤٪ من مواطني البالد.

اللغة الوطنية الرسمية مبا 
في ذلك في التعليم.

ويتهــم معارضو رئيس 
الوزراء القومي الهندوســي 
نارينــدرا مــودي بأنه يريد 

فرض اللغة الهندية حتديدا، 
ما يثير اســتياء السكان في 
جنوب البالد حيث تستخدم 
لغات درافيدية، وهي عائلة 
لغات مختلفة متاما عن عائلة 
اللغات الهندية األوروبية التي 
تعتبر اللغة الهندية واحدة 

منها.
وقالت الشرطة، إن املزارع 
إم في ثانغافيــل (٨٥ عاما) 
صــب علــى نفســه الوقود 
وأضرم النار في نفسه السبت 
فــي مدينة ســالم في والية 
تاميل نادو اجلنوبية، حامال 
الفتة مكتوب عليها «حكومة 
مودي، أوقفي فرض الهندية. 
ملاذا يجب علينا تفضيل اللغة 
الهندية على التاميل مع أدبه 
الغنــي؟ (...) هذا ســيضر 

مبستقبل شبابنا».

أقارب ثانغافيل وأعضاء بحزب «االحتاد التقدمي الدرافيدي» في مراسم دفنه(أ.ف.پ)

والشــهر املاضي، ذكرت 
صحــف أن مجموعــة مــن 
البرملانيــني بقيــادة وزيــر 
النافذ أميت شــاه  الداخلية 
أوصت بجعل اللغة الهندية 

«سوابق» سرق مركبة 
من مواقف اجلامعة

يزور البالد حاليا بطل مسلسل «قيامة 
عثمــان» املمثــل التركي الشــهير بوراك 
أوزجفيت. وقد التقت الســفيرة التركية 
طوبى نور سومنز النجم أوزجفيت الذي 
يجسد شخصية الغازي عثمان ابن الغازي 

أرطغرل.
ومسلسل «قيامة عثمان» ذائع الصيت 
هو تكملة ملسلسل «قيامة أرطغرل» الذي 
انتهى في مايو ٢٠١٩، ويشارك أوزجفيت 
في بطولتــه كل من املمثلة يلدز جاغري 
عتيقســوي، وأوزجــه توريــر، وبوراك 
تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.
وتدور أحداث مسلســل قيامة عثمان 
حول قالب تاريخي عن الغزاة العثمانيني 
األوائل، مؤسسي الدولة العثمانية، حيث 

يفصل العمل قصة تأسيس الدولة.
وتؤكد أحداث املسلسل أن عثمان سار 
على خطى والده بعد وفاته وكان يســير 
علــى خطاه لتحقيــق انتصارات عظيمة 

وبناء دولة عثمانية قوية ومستقرة.

«استئناف األسرة» تلزم مهمل 
ابنته املعاقة بـ ٥٠٠٠ دينار 

قيمة سيارة ونفقة شهرية

حترير ٢٧ ألف مخالفة وحجز
٧٥ سيارة ودراجة نارية في أسبوع

.. وضبط ٤٥ مخالفًا 
وحترير ٣٥ مخالفة مهنية

عبداهللا قنيص

أغلــق رجــال املباحث ملف قضية ســرقة مركبة من 
مواقف اجلامعة، وذلك بضبط شخصني من غير محددي 

اجلنسية.
وكانت مواطنة أبلغت مخفر اخلالدية، عن أن سيارة 
مسجلة باسمهما وفي حيازة ابنها الطالب اجلامعي اختفت 
لدى تركها في مواقف اجلامعة، وعليه مت تعميم أوصاف 
املركبة وتوقيف شخص من غير محددي اجلنسية كان 

على متنها.
وبالتحقيق مع الشخص الذي كان يقود السيارة، ذكر 
أنه اشــتراها من شــخص بدون آخر مقابل ١٥٠٠ دينار، 
ليتم ضبط البائع الذي اعترف بالسرقة، وتبني أن لديه 

سوابق في قضايا سرقات.

محمد اجلالهمة

قضت محكمة اســتئناف األسرة بإلزام مواطن بدفع 
٥٠٠٠ دينار ثمن سيارة بواقع ٥٠٠ دينار شهريا ونفقة 
نوعيــة ١٠٠ دينــار للحاضنة و١٥٠ دينارا أجرة ســكن 
لالبنة و٨٠٠ دينار تدفع مرة واحدة لتأثيث مسكن االبنة.

وتتلخص الدعوى املرفوعة من احملامية فاطمة الربيعة 
بصفتها وكيلة عــن املدعية، في أن األخيرة خالة االبنة 
وبعد وفاة شقيقتها والدة االبنة انتقلت احلضانة للجدة 
وبعــد وفاة اجلدة حتصلت املدعيــة على حكم حضانة 
ورغــم أن االبنــة تعاني من إعاقة شــديدة إال أن والدها 
امتنع عن اإلنفاق عليها وتوفير احتياجاتها من مســكن 

وراتب وسيارة وخادمة.

منصور السلطان

أسفرت احلمالت املرورية التي شنها قطاع املرور خالل 
األسبوع املاضي ضد مخالفي قانون املرور واملستهترين 
واملطلوبني، عن ضبط ٩ أشخاص مطلوبني لعدة جهــات 
و٨ سيارات مطلوبة، باإلضافة إلى ضبط ٣٤ مخالفا لقانون 
املرور (اســتهتار ورعونة واإلهمال بالقيادة وتعريض 
حيــاة اآلخرين للخطر)، حيث متــت احالتهم الى حجز 
املرور، كما مت ضبط ٣٥ حدثا يقودون سيارات من دون 

رخصة قيادة، ومتت إحالتهم إلى نيابة االحداث.
كما استطاع رجال املرور خالل احلملة املرورية التي 
شملت جميع احملافظات حترير ما يقارب ٢٧ ألف مخالفة 
مرورية وحجز ٦١ ســيارة في كراج حجز االدارة العامة 

للمرور و١٤ دراجة نارية.

مبارك التنيب

أسفرت اجلهود األمنية املستمرة لإلدارة العامة ملباحث 
شــؤون اإلقامة بالتعاون مع اجلهات املعنية عن ضبط 
٤٥ مخالفــا لقانون اإلقامة وحتريــر ٣ مخالفات مزاولة 
مهنــة من غير ترخيص من قبل وزارة الصحة وحترير 
٣٢ مخالفة عامل بغير عمل محدد من قبل الهيئة العامة 

للقوى العاملة.
هذا، ومتت إحالة املضبوطني إلى جهات االختصاص.

كما مت ضبط ٧ أشخاص بتهمة التسول لتتم إحالتهم 
الى جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 

وبحق كفالئهم.

إصابة شخصني بحادث على «الوفرة»
محمد اجلالهمة

نقل شــخصان في حالة خطيرة بســيارة اإلســعاف 
الى مستشــفى العدان اثر حادث ثنائي وقع على طريق 

الوفرة الزراعي.
رجــال اإلنقاذ واملرور فور تلقيهم بالغا مســاء أمس 
االول يفيد بوقوع احلادث املروري توجهوا الى موقعه، 
حيث تبني أن سيارتني اصطدمتا ونتج عن ذلك انحشار 
واصابة شخصني بجروح فتم إخراجهما وتسليمهما الى 
فنيي الطوارئ الطبية ونقلهما بســيارة اإلســعاف إلى 

مستشفى العدان.
بدورهم، قام رجال املرور بسحب السيارتني من الشارع 
بهدف تسهيل حركة املرور التي تعطلت نتيجة احلادث.

السفيرة طوبى نور سومنز لدى لقائها النجم بوراك أوزجفيت في الكويت

«الغازي عثمان» في الكويت«الغازي عثمان» في الكويت

جانب من احلمالت املرورية


