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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

أمطار متفرقة غدًا وضباب مساًء. باحثون: طفرة جينية وراء 
سمنة العرب.

ال تنقصهم مشاكل!
حطوا بالكم وال تسوقون 

بسرعة.

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

البقاء هللا

٤٧ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  أصيله ذيبان واصل املطيــري:
٩٩٩٦٥٦٨٨ - شيعت.

٥٥ عاما - بيان - ق٩ - الشارع األول -  عايد فالح حزام السبيعي:
ج١١ - م٤٥ - ت الرجال: ٩٩٠٣٢١٥٦ - ٩٩٨٩٢٢٢٧ - ت النساء: 

٦٦٩٩٩١٦٣ - شيع.
٨٩ عاما - الرجال: الرميثية - مسجد  عوض عبداهللا عوض الشطي:
مقامس ابتداء من يوم األربعاء - ت: ٩٩٠٨٥٩٩٠ - النســاء: 

الرميثية - ق٣ - شارع طاهر البغلي - م١٣ - شيع.
٥١ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  مشــعل أحمد خزام احلمدان:

٩٩٨٦٣٥٥٨ - ٦٦٩٨٩٩٩٦ - شيع.
صفيه عباس أمان القالف: (زوجة عيســى  قاسم الصيرفي) ٥٦
عاما - الرجال: الدعية - مســجد البحارنة - ت: ٦٦٨٣١٨١٩ - 

النساء: الدسمة - ق٥ - شارع الرشيد - م٣ - شيعت.
١٥ عاما - العزاء باملقبرة - ت الرجال:  دميــة محمد علي الرميح:
٩٩٨٧٥٥٩٧ - ٥٥٥١٧٦١١ - النساء: اليرموك - ق٣ - ش٢ - ج١٠
- م١١ - العزاء عصراً فقط - ت النساء: ٩٧٩٥٩٥٠١ - شيعت.

«أحترم رفض بعض الناس مشاهدة أفالمي»
ويل ســميث، املمثل األميركي، 
يعلن أنه يتفهم ويحترم من يرفضون 
مشاهدة فيلمه اجلديد: حترير العبيد، 
بعد قيامه بصفع زميله املمثل كريس 

روك في حفل األوسكار.

«لم أوافق على مشاهد فيلم غريزة أساسية»
شارون ستون، املمثلة األميركية، 
تكتــب في مذكراتهــا أنها صفعت 
مصور فيلمها الشهير بسبب زوايا 
التصوير، وهددت باللجوء للقضاء 
لوقف عرض الفيلم، إال أن النجاح 
املبهر والفوري للفيلم جعلها تتقبل 

ما حدث.

«أرفض أي استغالل لألطفال»
كيم كارديشيان، سيدة األعمال 
تنتقــد تصميم حقيبة  األميركية، 
لألطفال وإعالن أطلقته إحدى أكبر 
شركات األزياء العاملية واعتبر مسيئا 
لألطفال، وتهدد مبقاطعتها، والشركة 
تعتذر وحتذف اإلعالن وتوقف بيع 

احلقيبة اجلديدة.

«شرب ليتري ماء يوميا، خطر على الصحة»
يوســوكي يامادا، طبيب باحث 
باملعهــد القومي البتــكارات الطب 
احليــوي باليابــان، يؤكد خطورة 
اإلسراف في شرب املاء سواء بليترين 

أو ٨ أكواب يوميا.

أبعد من الكلمات

٥:٠٠الفجر

٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٢:٤٤ ص ـ ٠٦:٠٣ م
أدنى جزر: ١١:٠٥ ظ ـ ١١:٠٠ م

أكبر بركان نشط بالعالم 
يثور ألول مرة منذ ٤٠ عامًا

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: شهدت جزيرة هاواي األميركية 
صبــاح اإلثنني ثورانا هــو األول منذ نحو ٤٠ عاما لـ«مونا 
لوا»، أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون 

أن يشكل إلى اآلن أي تهديد لسكان املناطق احمليطة.
وبــدأ ثوران «مونا لوا» ليــل األحد وفق حتذير أصدره 
املعهــد اجليوفيزيائي األميركي. وأوضح املعهد أن البركان 
ال زال يقــذف «احلمم من فوهته»، لكنه أشــار إلى أن األمر 
ال يشكل «في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق املأهولة».

ولــم تصدر الســلطات أي أوامر إخالء، إال أن بعضا من 
الطرق أغلقت احترازيا.

ويبلغ ارتفاع مونا لوا ٤١٦٩ مترا ويقع في جزيرة هاواي، 
األكبر في األرخبيل الواقع في احمليط الهادئ.

وســبق أن ثار البركان ٣٣ مرة منذ العام ١٨٤٣. كان قد 
ثار آخر مرة في العام ١٩٨٤ واستمر ثورانه ٢٢ يوما.

األدخنة تتصاعد من بركان «مونا لوا»

ضبط مواطن وباكستاني 
«خارج التغطية» مع أدوات تعاٍط

وفاة عشريني في دهس 
على وصلة الدوحة

منصور السلطان

أحالت دوريات أمن مديرية العاصمة مســاء أول من 
أمس مواطنا ووافدا باكستانيا الى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد ضبطهما بإحدى املناطق وهما بحالة تعاطي 

وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.
ووفــق ما أفاد مصــدر أمني لـ «األنبــاء» فإنه خالل 
جتــول إحدى دوريات أمن مديرية أمن العاصمة مســاء 
أول من أمس بإحدى املناطق السكنية ضمن خطة قطاع 
األمن العام لالنتشــار األمني لدوريات األمن في املناطق 
الســكنية والتجارية لضبط املطلوبــني ومروجي املواد 
املخدرة والتي يشرف عليها الوكيل املساعد لشؤون األمن 
العام اللواء عبداهللا الرجيب، مت االشتباه بسيارة تسير 
بإحدى املناطق بطريقة تثير الشــك وبعد إجبار قائدها 
على التوقف تبني انه مواطن في العقد الثالث من عمره 
ويرافقه وافد باكستاني اجلنســية، وهما بحالة تعاط، 
وبتفتيشــهما عثر بحوزتهما على مواد مخدرة وأدوات 
تعاٍط، فتمــت إحالتهما واملضبوطات إلى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.

أحمد خميس

توفي شاب في العشرينيات من عمره مساء أول من 
أمــس إثر تعرضه حلادث دهس على وصلة الدوحة من 

قبل سيارة يقودها وافد سوري اجلنسية.
ووفق مــا أبلغ مصدر «األنباء» فإن الشــاب املتوفى 
توقفت سيارته على الطريق املؤدي إلى وصلة الدوحة، 
وبعد نزوله من الســيارة اصطدمت به ســيارة يقودها 
وافد سوري مما نتج عنه تعرضه لعدة إصابات، ما دعا 
الداهس إلى نقل الشاب إلى املستشفى حيث فارق احلياة.
وأضاف املصدر: فور علم الداهس بوفاة الشــاب قام 

بتسليم نفسه لرجال األمن.

٦ مصابني بحريق في حولي

مبارك التنيب 

أصيب ٦ أشخاص باختناق نتيجة اندالع حريق في 
إحدى العمارات في منطقة حولي استطاع رجال االطفاء 
محاصرته وإخماده بعد اخالء البناية ونقل املصابني الى 

مستشفى مبارك. 
وأكد مصدر إطفائي لـ«األنباء» أن فريق خبراء احلرائق 
توجه إلى موقع احلريق ملعرفة أسباب اندالع النيران.

وكان رجال إطفاء مركزي حولي والساملية فور ورود 
بالغ يفيد باندالع حريق بالعمارة الكائنة في منطقة حولي 
توجهوا الى املوقع حيث تبني أن النار اندلعت بشقة في 
الدور الثاني مع وجود اشخاص محشورين بالداخل، فتم 
اخالء العمارة واخراج االشــخاص احملشورين بالداخل 
والبالــغ عددهــم ٦، حيث أصيبوا باختنــاق ومت نقلهم 
بسيارات االسعاف الى مستشفى مبارك فيما باشر رجال 
االطفاء عملية محاصرة النار واخمادها قبل امتدادها الى 

الشقق العلوية.

احلريق اندلع في الطابق الثاني

أمن

واشنطنـ  د.ب.أ: قالت وكالة الفضاء 
األميركيــة (ناســا) أمــس الثالثاء إن 
كبسولة أوريون التابعة ملهمة أرمتيس ١

القمرية وصلت إلى أبعد مسافة لها عن 
األرض، بعد نحو ١٣ يوما من إطالقها.

وكتبت ناسا عبر تويتر«لقد وصلنا 

إلى أقصى مسافة من األرض!». وقطعت 
الكبسولة مسافة ٤٣٢ ألف كيلومتر عن 
األرض، وهي أطول مسافة تقطعها مركبة 
فضائية مصنوعة للركاب من البشر.

وقبل أيام فقط، حطمت أوريون رقما 
قياسيا سجلته «أبولو ١٣» في عام ١٩٧٠

عندما وصلت إلــى بقعة تبعد حوالي 
٤٠٠ ألف كيلومتر عن كوكبنا األم بعد 

دخولها مدار القمر.
ومــن املتوقع أن تعود أوريون إلى 
األرض في ١١ ديسمبر بعد حوالي مليوني 

كيلومتر من الطيران.

(ناسا) األرض والقمر كما ظهرا عبر كاميرا كبسولة «أوريون» صباح أمس  

«أوريون» تصل 
إلى أبعد مسافة 

لها عن األرض

سيجارة تنقذ كاميرونيا 
من انهيار أرضي ابتلع ١٥ شخصًا!

ياونديـ  رويترز: مثلت استراحة لتدخني سيجارة اخلط 
الفاصــل بني احلياة واملوت بالنســبة ملاكولو دوس، الذي 
تنحى بعيدا عن احتفال تذكاري لكي يدخن سيجارته مبعزل 
عن احلاضرين، فانهارت كتلة من األرض فجأة باآلخرين.

لقي ١٥ شــخصا كانــوا يحضرون املراســم حتفهم، في 
العاصمة الكاميرونية ياوندي األحد بفعل االنهيار األرضي 
خالل إحياء ذكرى مجموعة من أحبائهم الراحلني بالطبول 

والرقص واملشروب.
وقال دوس االثنني، وهو مازال في حالة صدمة، «جنوت 
مــن املوت بفارق ثانيــة». وكان االحتفال مقاما على ملعب 
لكــرة قدم حتده أرض منحدر. وقــال دوس إنه كان يبتعد 
عن احلضور اآلخرين لتفادي التدخني بالقرب منهم حينما 

سمع صوت انهيار جزء من احلائط.

موقع االنهيار الذي قتل ١٥ شخصا أمس األول  (رويترز)

بيانات املستخدمني تغرم «ميتا» ٢٦٥ مليون يورو
ـ أ.ف.پ: فرضــت املفوضيــة  لنــدن 
اإليرلندية حلماية البيانات على مجموعة 
ميتا املالكة لشركة فيسبوك غرامة قدرها 
٢٦٥ مليون يورو لصالح االحتاد األوروبي 
لعــدم توفيرها احلمايــة الكافية لبيانات 

مستخدميها.
ويأتي التدبير في إطار تشديد الغرامات 
املالية واإلجــراءات القانونية املتخذة في 
االحتاد األوروبــي والواليات املتحدة ضد 
عمالقــة التكنولوجيــا على غــرار غوغل 

وأمازون فيسبوك وآبل.
وأعلنت املفوضيــة اإليرلندية حلماية 
البيانــات «إجنــاز حتقيق» بشــأن «ميتا 
بالتفورمز أيرالند ليميتد»، الشركة التابعة 

لـ«ميتــا» و«الهيئــة التي تتولــى مراقبة 
البيانــات في شــبكة فيســبوك للتواصل 
االجتماعــي» مشــيرة إلى «فــرض غرامة 
قدرها ٢٦٥ مليون يورو وسلســلة تدابير 

تصحيحية».
وتتولى «املفوضية اإليرلندية حلماية 
البيانات» بالنيابة عــن االحتاد األوروبي 
اإلشــراف على موقع فيســبوك، نظرا ألن 
املقر اإلقليمي لعمالق التواصل االجتماعي 

يقع في إيرلندا.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أبريل ٢٠٢١

فتح حتقيق يطول فيسبوك لصالح االحتاد 
األوروبي، بعد الكشف عن قرصنة بيانات 
أكثر من ٥٣٠ مليون مستخدم في العام ٢٠١٩. التحقيق مع «ميتا» مفتوح منذ ١٩ شهرا


