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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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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

اللجنة الثالثية تخالف مقاهي 
ومحالت بالعاصمة.

غوتيريش يحّذر: البشرية تلعب 
مبسدس محشو وسط أزمات نووية.

حّلها!!
تطبيق القانون وايد زين.

٣:٤٤الفجر
٥:١١الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٩العصر

٦:٣٦املغرب
٨:٠٠العشاء

أعلى مد: ٠٥:٣٤ ص ـ ٠٧:٣٣ م
أدنى جزر: ٠١:٠٩ ظ

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

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

البقاء هللا

حضرم شلهوب سعيد بن حضرم: ٥٥ عاما - علي الصباح السالم - 
ق٦ - ش٢١ - م٢٨ - ت: ٥٠٣٠٠٥٠٣ - شيع.

مهدي حسني علي اجلدي: ٨٥ عاما - الرجال: املنصورية - حسينية 
األوحد - ت: ٩٩٢٥٧٥٧٥ - النساء: الصليبخات - ق١ - ش١٠٠ 

- ج ٤ - م٤٣ - شيع.
عائشة عبداهللا سعود العرادة: (أرملة غازي حميان العرادة) ٨٣ 
عاما - العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٦٦٨٨٦٩٣٩ - ٩٩٨٢٤٤٦٦ 
- ٩٩٨٢٢٢٤٠ - ت النساء: ٦٦٠٠٢٧٢٤ - ٦٧٠٠٦١٦٦ - شيعت.
منصــور خميس محمود الزعابي: ٧٤ عاما - الرجال: بيان - ق١٠ - 
ش األول - ج١ - م٢٢ - ت: ٩٧٩٧٩٠٧٨ - النساء: عن طريق 

الهاتف - ت: ٩٩٣١١٢٧٥ - الدفن التاسعة صباحاً.

«نصف البريطانيني يعانون توترا نفسيا»
دراسة أجرتها كلية كنجز 
ببريطانيا تؤكد استمرار معاناة 
التوتر  البريطانيني من  نصف 
النفسي بسبب اجلائحة، رغم 
رفع القيود في فبراير املاضي.

«إنه ليس التينيا ليمثل دور كاسترو»
املمثل  جــون ليجزامــو، 
الكولومبي، ينتقــد هوليوود 
الختيار املمثل األميركي جيمس 
فرانكو لتجسيد شخصية فيديل 
كاســترو، ويدعو إلى مقاطعة 

الفيلم.

«أرى الفك املفترس كأعظم فيلم»
كوينتني ترانتينو، املخرج 
األميركي الشهير، يختار فيلم 
الفك املفترس للمخرج األميركي 
حائز األوسكار ستيفن سبيلبرغ 

كأعظم فيلم سينمائي.

«كنت مهرجة الفصل باملدرسة»
إميــي شــومير، املمثلــة 
األميركيــة، تؤكــد أنها كانت 
مشاغبة خفيفة الدم في املدرسة، 
عندما كانت التزال في ســن 

صغيرة.

أبعد من الكلمات ٣٧ شهرًا سجنًا ألميركي هدد 
بقتل فاوتشي وعائلته حرقًا

نيويــوركـ  د.ب.اـ  ت.ك.أ: أصــدرت محكمــة أميركيــة 
حكمــا بالســجن ملدة تتجــاوز ثالثة أعــوام بحق رجل من 
والية ويست فيرجينيا هدد بقتل الطبيب أنتوني فاوتشي، 
خبراء املستشارين الطبيني للرئيس جو بايدن خالل جائحة 
كوفيــد-١٩. وقالت وزارة 
العدل األميركية إن توماس 
باتريك كونالي (٥٧ عاما) 
سيقضي عقوبة ٣٧ شهرا 
في سجن احتادي، تعقبها 
ثالثــة أعوام مــن اإلفراج 
حتت اإلشراف بسبب إرسال 
إلكتروني  رســائل بريــد 

مشفرة الى فاوتشي.
كونالــي  واعتــرف 
مبســؤوليته عن إرســال 
رســائل البريد اإللكتروني لفترة بلغت نحو ســبعة أشهر 
قال في إحداها إنه سيقوم بجذب فاوتشي (٨١ عاما) وعائلته 
«في الشارع وسيتم ضربهم حتى املوت وإشعال النار فيهم».

فاوتشي مع عائلته

آن هيش في حال حرجة إثر حادث وحريق هائل
البالغة ٥٣ سنة بداية مبرأب 
أحد املنازل قبل أن تصطدم 
بالڤيال في مار فيستا وتوقع 
أضــرارا كبيــرة، بحســب 

وسائل اإلعالم.
وأفــاد رجــال اإلنقــاذ 
في لــوس أجنيليــس بأن 
العناصر الذين توجهوا إلى 
مكان احلادث والبالغ عددهم 
نحو ستني شخصا احتاجوا 
إلى أكثر من ساعة ليخمدوا 
احلريــق الذي تســبب به 

حادث االصطدام.

وانــدالع حريــق هائــل». 
وأضافت أن املرأة التي كانت 
تقود الســيارة «نقلت الى 
املستشفى في حال حرجة».
وأكــدت وســائل إعالم 
أميركيــة عــدة معلومــات 
نشــرها موقع «تي إم زي» 
املتخصــص فــي أخبــار 
املشــاهير وتشــير إلى أن 
ســائقة الســيارة من نوع 
«ميني كوبر» زرقاء اللون 

هي املمثلة آن هيش.
واصطدمت سيارة املمثلة 

لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: 
نقلت املمثلة األميركية آن 
هيش إلى املستشفى في حال 
اخلطر بعد تعرضها حلادث 
سير يوم اجلمعة في لوس 
أجنيليس، علــى ما أفادت 
وسائل إعالم أميركية عدة.
وأفادت أجهــزة اإلنقاذ 
في لــوس أجنيليــس بأن 
ســيارة اصطدمــت مبنزل 
مؤلــف من طبقتني في حي 
مار فيستا «مما تسبب في 
تســجيل أضرار جســيمة 

كارديشيان وديڤيدسون فصلهما.. ُبعد املسافة!
لوس أجنيليس - وكاالت: 
قالت وسائل إعالم يوم اجلمعة 
إن جنمة تلفزيون الواقع كيم 
كارديشيان واملمثل الكوميدي 
املنوعــات  برنامــج  جنــم 
(ســاترداي نايت اليف) بيت 
أنهيــا عالقتهما  ديڤيدســون 
الرومانســية بعــد مواعــدة 

استمرت ٩ أشهر.
وقد أبلغ أحد املصادر موقع 
DailyMail أن الثنائي انفصال 
بســبب جداولهمــا املزدحمة 
واملسافة الطويلة التي جتعل 
مــن الصعــب احلفــاظ على 
عالقتهمــا معــا، بينما لديهما 
احلــب واالحتــرام لبعضهما 
بعضا. كما أكد مصدر مقرب من 
بيت ديڤيدسون االنفصال، دون 
تعليق من الطرفني على اخلبر. 
ورغم مشــاركة كارديشــيان 
وديڤيدسون صورا لهما على 
إنستغرام في وقت سابق من 
هــذا العام، قبل أن يظهرا معا 
علــى الســجادة احلمــراء في 
Met Gala، فقــد ذهبا اآلن في 
طريــق منفصل، بعــد انتقال 
بيت إلى أستراليا حيث أمضى 
شهورا في تصوير فيلمه القادم 

Wizards! هناك. 

الصواعق تقتل وتصيب العشرات 
أمام البيت األبيض وفي كوبا

عواصم - وكاالت: انفجر صهريجان لتخزين الوقود 
بالقرب من ميناء للناقالت العمالقة في ماتانزاس في كوبا 
صباح أمس السبت في أعقاب حريق اشتعل طوال الليل 
بعد أن ضربت صاعقة أحد الصهريجني مساء اجلمعة ما 
ادى الى اصابة ٤٩ شخصا على األقل. كما أعلنت سلطات 
األمن في العاصمة األميركية واشنطن اجلمعة عن مصرع 
شخصني واصابة آخرين بجروح خطيرة جراء صاعقة 

في حديقة بالقرب من البيت األبيض.

الصاعقة قتلت شخصني في احلديقة الواقعة في ميدان «الفاييت»

أمن

ضبط باحث نفسي بتهريب 
حبوب مخدرة لنزالء «املركزي»

وفاة «أربعيني» مصري بعد 
سقوطه من علو في «املطالع»

القبض على مواطن ضرب 
أفغانيًا خالل جتربة «املاكينة»

سعود عبدالعزيز

اقتيــد باحث نفســي إلــى اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات بعد تســجيل قضية تهريب ممنوعات إلى 
نزالء السجن املركزي على أن يخضع للتحقيق للوقوف 
على مصدر هذه املمنوعات التي متثلت في كمية من 
احلبوب املخدرة التي أدخلها الى السجن قبل ضبطه.

وبحسب ما أبلغ مصدر أمني «األنباء»، فإن رجال 
أمن الســجن املركزي كانوا قد اشــتبهوا في الباحث 
النفسي، وهو مواطن، ليتم تفتيشه والعثور بحوزته 
على كمية من احلبوب املخدرة، حيث قال في التحقيقات 
األولية إن احلبوب املضبوطة الستخدامه الشخصي 
قبل ان يتراجع ويعترف بأنه كان يقوم بتهريب هذه 

احلبوب الى النزالء.

سعود عبدالعزيز

لفظ وافد مصري في العقد الرابع أنفاسه األخيرة 
داخل مستشفى اجلهراء متأثرا بإصابات حلقت به جراء 
ســقوطه من علو أثناء عمله في قسيمة قيد اإلنشاء 
مبنطقــة املطالع. وقال مصدر أمنــي لـ «األنباء» إن 
عمليات «الداخلية» تلقت من إدارة مستشفى اجلهراء 
بالغا بوصول عامل بناء مصري متوفى بفعل إصابات 

بعد سقوطه من علو على أسياخ حديدية.

سعود عبدالعزيز 

استطاع رجال مباحث تيماء وخالل وقت قياسي 
ضبط مواطــن متهم في قضية ســرقة بعد كمني 

محكم في منطقة النسيم.
وقــال مصــدر أمني لـــ «األنبــاء» ان وافدا من 
اجلنسية االفغانية ابلغ احد مخافر اجلهراء بتعرضه 
للسرقة والضرب، وقدم تقريرا طبيا يفيد بإصابات 
حلقت به بالوجه بعد اعتداء شخص عليه بالضرب.
وافــاد املجني عليه الــذي يعمل ميكانيكيا في 
القضية التي ســجلها قبل ايــام بأنه قام بإصالح 
ماكينة مركبة املتهــم، وعند جتربتها قام اجلاني 
بإنزال االفغاني واالعتداء عليه بالضرب والهروب. 
وعليه شكل رجال مباحث تيماء فريقا للبحث 
عنه حتى مت رصده وضبطه وإحالته إلى التحقيق.

سويسرا: ذوبان اجلليد يكشف 
طائرة حتطمت قبل ٥٤ عامًا

جنيڤـ  د.ب.أ: أعيد اكتشاف طائرة صغيرة، حتطمت 
فــي عام ١٩٦٨، في سويســرا، بعد أكثــر من نصف قرن 

بسبب ذوبان نهر «اليتش» اجلليدي.
وقال ســتيفان جافنــر من «كونكورديــا هات» وهو 
كوخ جبلي تابع لنادي جبال األلب السويسري، لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) أمس السبت إن مرشدا سياحيا 
عثر على أجزاء من طائرة «بيبر تشــيروكي» في األيام 
القليلة املاضية على بعد حوالي ٢٨٠٠ متر فوق مستوى 

البحر في «فاليس البس».
وكان ركاب احلافلــة الثالثة، الذين أصيبوا بجروح، 
قد مت انتشــالهم، وقــت التحطم، لكن إزالــة احلطام لم 
يكــن ممكنا من الناحية الفنيــة. وكانت صحيفة «نويه 
تسوريشر تسايتوجن» السويسرية الناطقة باألملانية قد 

ذكرت قبل ٥٤ عاما أن الضحايا مدرس وطبيب وابنه.
وقــال جافنر إنه من املعــروف أن احلطام ظل حتت 
اجلليد والثلج. وأضاف أن االنصهار أدى إلى إطالق حطام 

فوق منطقة، مساحتها حوالي ٤٠×٢٠٠ متر.
وأضــاف صاحب الكوخ أن «هنــاك املزيد من القطع 

التي ستخرج في هذا املوقع».

جزء من حطام الطائرة التي سقطت قبل أكثر من نصف قرن


