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اجلمعة

واحد أبواللطف

رئيس الوزراء: إعفاء 
القياديني املقصرين.

رئيس احلكومة: أمامنا حتديات تتعلق 
بالقياديني ومكافحة الفساد وتطبيق 

سهل ومعاجلة اخللل االقتصادي.

  كلنا معك.   الرسالة واضحة.

أبعد من الكلمات
«ما دام اســمه موجودا في أوالدي، فلماذا 

أحذفه؟»

كيم كارديشيان ويست، تنفي نيتها 
حذف اسم عائلة زوجها السابق «كاني 

ويست» من نهاية اسمها.

«يستحيل عزل الرئيس بينما حزبه يسيطر 
على أغلبية مجلس النواب»

األقلية  ميتــش ماكونيل، زعيــم 
اجلمهورية مبجلس النواب األميركي، 
ردا على محاولة اجلمهوريني عزل 
الرئيس بايدن بســبب تصرفه في 

سحب القوات من أفغانستان.

«كتبت األغنية للفتاة التي تؤمن بقدرتها على 
تحقيق كل ما تريد»

أليشــيا كيز، املغنية األميركية عن 
الشهيرة:  أغنيتها  اعتزامها حتويل 
جيرل أون فاير، إلى رواية للمراهقني.

البقاء هللا

محمد برجس مفرج الدوسري: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٣٣٣٣٣٤٧ ـ شيع.

أمينة محمد عبداهللا املطيري: ٤٥ عاماـ  ت: ٥٥٣٦٠٠٤٤ ـ  شيعت.
فاطمة محفوظ ادريس محمد، زوجة سلمان عبدالرحمن العماني: 

٦٨ عاما ـ ت: ٦٦٩٧٧٦٠٠ ـ شيعت.
حياة حماد حمود، أرملة حمود جابر السهيل: ٦٥ عاماـ  ت: ٥٠١٥٧٧١١ 

ـ ٥٠٦١٨٨٥٥ ـ شيعت.
اسيا محمد مردشتي، أرملة محمد حسن اجلمالي: ٧٧ عاما ـ ت: 

٩٦٦٦٩٣٣٠ ـ شيعت.
مبارك عبداهللا فريج الشمري: ٦٥ عاماـ  ت: ٩٠٠٦١١٣٣ـ  ٦٥٨٨٨١٦٧ 

ـ ٥٠٨٢٣٧٧٧ ـ شيع.
حمود حسن عايد العجمي: ٧٩ عاماـ  ت: ٦٦٧٧٧٣١٧ـ  ٩٤٩٥٩٣٠٦ـ  شيع.
علي مطر علي البلوشي: ٨٢ عاما ـ ت: ٦٦١٦٦٢٦٥ ـ ٩٩٠٦٩٨٦٤ 

ـ شيع.
عفيفه عيسى حسني العوض، أرملة علي جمعة العوض: ٧٨ عاما 

ـ ت: ٩٩٧٣٥٣٨٨ ـ ٥٠٤٠٥٠٢٨ ـ شيعت.
بدر سليمان عثمان النصراهللا: ٥٧ عاماـ  ت: ٦٠٩٩٣٣٣٠ـ  ٦٦٦٧٢٢٦٦ 

ـ الدفن التاسعة صباحا.

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

٤:٠٥الفجر
٥:٢٦الشروق

١١:٤٧الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٠٨املغرب
٧:٢٧العشاء

أعلى مد: ٧:١٥ ص ـ ١١:١٢ م
أدنى جزر: ١:٥١ ص ـ ٤:٢٥ م

العظمى:  ٤٤           الصغرى:  ٢٦

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

رعب ومآٍس وتنّكر.. 
كيف هربت املغنية األفغانية اريانا سعيد من كابول؟

وكاالت: تروي املغنية األفغانية اريانا سعيد تفاصيل مرعبة 
ومشاهد مأساوية عاينتها أثناء رحلة هروبها برفقة خطيبها 
حسيب سيد، من افغانستان اجلديدة حتت سيطرة طالبان.

وفي أحد املنشورات على حسابها على تطبيق «انستغرام»، 
قالت سعيد «كنت أشعر أنني سأموت هنا. كنت فاقدة األمل. 
وخروج يشبه املعجزة». وكانت سعيد قسمت وقتها بني تركيا 
وبريطانيا وأفغانستان، واستقرت في كابول في األشهر األخيرة 
لبدء مشروع في مجال صناعة املالبس، وقالت إنها تلقت في 
١٤ أغسطس مكاملة حتذرها من أن عناصر «طالبان» يطبقون 
على العاصمة. وفيما يشــبه الفيلم الهوليودي، روت سعيد، 
التي استغلت شهرتها العاملية في نشر املطالبة بحقوق املرأة، 
كيف اضطرت الرتداء عباءة تخفيها بالكامل للفرار. وحجزت 
املغنية وخطيبها سيد مقعدين على رحلة جوية جتارية يوم ١٥ 
أغسطس، وهو اليوم الذي دخلت فيه احلركة كابول. وذكرت 
أن الطائرة التجارية التي كانت محملة مبا يفوق طاقتها لم تقلع 
قط، ووصفت مشاهد فزع في املطار تخللتها أصوات طلقات 
نارية. وخوفا من تعرف مقاتلــي «طالبان» عليهما، غادرت 
هي وخطيبها املطار واختبآ عند أقارب لهما في كابول. وفي 
اليوم التالي، سمعا أن عناصر احلركة يفتشون البيوت بيتا 
بيتا في احلي الذي كانا فيه، فانطلقت مرة أخرى إلى املطار 
مرتدية نقابا ال يكشــف سوى عن عينيها، وخرجت مع ابن 

عم خطيبها الصغير وكأنها خارجة لزيارة عائلية. وأضافت 
«مررنا بحواجز طالبان األمنية. واســتوقف أحدها سيارتنا. 
ومــا إن رآني فيها مع الصبي الصغير حتى قال انطلقا». أما 
خطيبها سيد الذي يحمل اجلنسية الكندية فكان في سيارة 
منفصلــة، ووصل قبلهما إلى املطــار. وأوضحت أريانا أن 
مواطنا أفغانيا تعرف عليه في املطار، وقال ملسؤول أميركي 
«هذا هو خطيب مغنية مشهورة جدا في أفغانستان، ويجب 

أن تسمحوا له بالدخول ألنهم سيقتلونه إذا أمسكوا به».
وسمح املسؤولون له بالدخول ثم اتصل بخطيبته، وطار 
االثنان صباح ١٧ أغسطس على منت طائرة عسكرية أميركية 
هبطت في العاصمة القطرية الدوحة، وبعد يومني وصال إلى 
الواليات املتحدة، ورتب االثنان للسفر إلى اسطنبول عن طريق 
أمستردام. ووصفت سعيد الفوضى في املطار الذي كان يعج 
باليائسني الباحثني عن مخرج، وقالت ان احدى النساء حاولت 
ان تعطيها طفلها لتأخذه معها. لكنها رفضت مؤكدة ال استطيع 
فصل طفل عن أمه، وأضافت سألني اجلنود: هل هذا طفلك؟ 
فأجبت: انه ليس طفلي هل بإمكانكم ان تسمحوا لهذه السيدة 
بالركوب الطفل سيموت؟ فرد اجلنود بالرفض «ال نستطيع».
وحتدثت سعيد عن املاليني من األفغان وقالت انها تتصل 
باألصدقاء والعائلة: انهم بال أمل ال ميلكون طعاما وال مأوى 

ويعيشون في خوف.

أخبار أمنية

وفاة أردني غرقًا وجناة خطيبته أثناء نزهة بحرية
محمد اجلالهمة

قال مصدر أمني لـ«األنباء» 
ان شابا أردنيا (٣٧ عاما) توفي 
غرقا في البحر مقابل اجلزيرة 
اخلضراء، مشيرا إلى ان الغريق 
كان فــي نزهة وخطيبته على 
منت يخت حينما نزل للسباحة 
برفقة خطيبته فغرقا إال أن أحد 
الزوارق التي تواجدت في موقع 
البالغ متكن من على متنه من 
إنقاذ الفتاة وكذلك انتشال الشاب 

ولكنه كان متوفى. 
علــى صعيــد ذي صلة، 
ذكــرت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام ان 
رجال مركز الســاملية لإلطفاء 
واإلنقاذ البحــري قاموا ظهر 
امس بانتشال جثة وافد أردني 
بعد تعرضه للغرق مقابل شاطئ 

بإنقاذ أحدهما فيما انتشل زورق 
اإلطفاء الشخص اآلخر وهو من 
مواليد ٨٤ والذي كان متوفيا عند 
حلظة انتشاله ومت نقله إلى املركز 
وتسليم اجلثة لألدلة اجلنائية.

اجلزيرة اخلضراء، وأوضحت 
اإلدارة ان غرفة العمليات تلقت 
بالغا يفيد بفقدان شــخصني 
السباحة  كانا ميارسان هواية 
بالقرب من يخت كانا يستقالنه 

مقابل شاطئ اجلزيرة اخلضراء، 
وعلى اثر البالغ مت توجيه فرقة 
اإلنقاذ البحري بالتعاون مع خفر 
السواحل وعند الوصول للموقع 
تبني ان أحد زوارق النزهة قام 

دوريات تابعة لإلنقاذ البحري خالل تعامله مع حادثة الغرق

قاتل شقيقته: استنجادها بـ« الداخلية» أفقدني السيطرة
أمير زكي

كشف مصدر أمني عن إفادات املتهم 
بقتل شقيقته نحرا في منطقة تيماء، حيث 
قال اجلاني وهو شاب من غير محددي 
اجلنسية في العقد الثالث من عمره انه 
فوجئ بوجود دورية جندة أسفل منزله، 
وعلم ان الدورية حضرت مبوجب بالغ 

شقيقته «وهذا أخرجني عن شعوري» 
(على حســب قوله) ووجد نفسه  يقدم  

على نحر شقيقته.
 فيما أكد املصدر ان املتهم سيحال 
الى القضاء بتهمة القتل العمد مع سبق 
اإلصرار والترصد، الفتا الى ان الضحية لم 
يسجل عليها من قبل أي بالغات بالتغيب. 
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت مساء 

امس األول بالغا بفتاة محتجزة، وعلى 
الفور انتقلت دورية جنــدة الى موقع 
البالغ وخرج  شقيق الفتــاة وسأل عن 
اسبــاب وجودهـــــم فتم إبالغه بأن 
هنـــاك بالغا عــن إشكال، وفي هذه 
األثناء، خرج الشقيق اآلخر وأبلغ رجال 
األمن بأنه أنهى املشكلة وانتهى كل شيء 

بنحر شقيقته.

ُوجهت إليه تهمة القتل العمد بعد إقراره بنحرها

انتحار هندي شنقًا في خيطان
سعود عبدالعزيز

اقدم وافد هندي من مواليد ١٩٧٦ على االنتحار شــنقا 
داخل منزل كفيله مبنطقة خيطان، ويأتي اقدام الوافد الهندي 
ويدعــى كومار على االنتحار في اطار حاالت االنتحار التي 

تزايدت  مع جائحة كورونا.

االستعانة بكاميرات لتحديد هوية 
املتهم بإلقاء طفلة بجوار حاوية

سعود عبدالعزيز

قال مصدر أمني إن رجال إدارة بحث وحتري محافظة الفروانية 
شرعوا في فتح حتقيق للتوصل إلى هوية «مجهول أو مجهولة» 
تخلص من طفلة حديثة الوالدة معرضا حياتها للخطر بأن ألقى 
بها بجوار حاوية قمامة في منطقة عبداهللا املبارك، مشــيرا الى 
أن هناك حتريات مت الشروع بها الى جانب االستعانة بكاميرات 
مراقبة، وكانت عمليــات الداخلية تلقت بالغا بوجود لقيط إلى 
جوار حاوية قمامة ولدى انتقال رجال األمن واإلسعاف تبني أن 
اللقيط عبارة عن أنثى حديثة الوالدة وفي حالة جيدة ليتم نقلها 

إلى مستشفى الفروانية.

الطفلة أسعفت إلى مستشفى الفروانية

٢٢ قتيًال على األقل في أسوأ فيضانات تضرب شمال شرق أميركا منذ ١٠٠ عام
أحدثــت مخلفات اإلعصار «آيدا» فيضانات عارمة 
في نيويورك وواليات شــمال شرق الواليات املتحدة 
مثل نيوجيرسي وبنسلفانيا هي األسوأ منذ ١٠٠ عام 
ودفعت السلطات إلصدار إعالن نادر حلالة الطوارئ 
وأسفرت عن مقتل أكثر من ٢٢ شخصا حسب وسائل 
اإلعالم األميركية، جراء ما عّد حدثا «تاريخيا» مرتبطا 

باألحوال اجلوية.
وحتولت الشــوارع إلــى أنهار فيمــا غرقت أيضا 
محطــات املترو، بينما أعلنت هيئة مواصالت املدينة 

تعليق خدماتها.
كما ألغيت مئات الرحــالت في مطارات الغوارديا 
وجــون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع 

ڤيديو أحد مبانيه غارقا في املياه.
وأدت الفيضانات إلى إغالق طرق رئيسية في عدة 

أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز.
وأعلنــت حاكمة نيويــورك كاثي هوشــول حالة 

الطوارئ، فيما تســببت العاصفة بفيضانات ضخمة 
في العاصمة املالية والثقافية للواليات املتحدة، وأدت 
إلى وقوع أضرار كبيرة في أحياء مثل بروكلني وكوينز.

وأعلن حاكم والية نيوجيرسي املجاورة فيل مورفي 
حالة الطوارئ أيضا إذ أفادت شبكة «سي إن إن» عن 
مقتل شــخص على األقل في مدينة باســيك، ما يرفع 

احلصيلة اإلجمالية للقتلى جراء «آيدا».
وأظهرت تســجيالت مصورة السيارات غارقة في 
املدينة، فيما حضت السلطات السكان على عدم قيادة 
سياراتهم في الشوارع التي غمرتها املياه. وقال فرع 
هيئــة األرصاد الوطنية في نيويورك على تويتر «ال 

نعرف مدى عمق املياه والوضع خطير للغاية».
وقال رافي بهاال عمدة هوبكن في نيوجيرســي ان 
الواليــة عانت من أســوأ دمار في الســنوات األخيرة 
وقال ان املياه ارتفعت مبقدار ٦ إنشات نتيجة ثماني 

(رويترز)ساعات من املطر املتواصل. جانب من عمليات اإلنقاذ 

(أ.پ) (رويترز)سيارات غارقة نتيجة الفيضانات في فيالدلفيا  مواطنون يتفقدون آثار الدمار بعد الفيضانات في مامارونيك في نيويورك  

مرّوض كالب ليدي غاغا يرفض انتقادها

دشــن رايان فيشــر، مروض كالب ليدي غاغا، طلبا 
للتمويــل املالي من املتبرعني عبــر منصة: جو فاند مي 
- أو: هيــا مولني، وذلك نتيجة عجزه عن العمل، جراء 
تعرضه سابقا لطلق ناري من سارقي كالب ليدي غاغا. 
وقد أثار ذلك انتقادات ضد املغنية األميركية الشــهيرة، 
وتنبؤات بأنها لم تساعده مبا يكفي. إال أن فيشر، مروض 
الكالب، أســرع للدفاع عن ليدي غاغــا، وأكد: «أنا ممنت 
لكل ما أعطته لي. لكن كل ما حدث وكل ما أعانيه حاليا 

هو رحلتي الشخصية، وليس مسؤولية أحد غيري».

رايان فيشر قبل إصابته


