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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

حظر التعامل النقدي 
على مكاتب استقدام العمالة.

«تقرير»: إمكانية لتراجع األسعار 
العاملية للمواد الغذائية.

عشان محد يتالعب األمر مرهون بتراجع الصراعات.
ويضحك على الناس.

٣:٥٠الفجر
٥:١٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٣٠املغرب
٧:٥٣العشاء

أعلى مد: ٠١:٤٨ ص ـ ١٢:٥١ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٢٠ ص ـ ٠٨:١٠ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٩

«لم نعد نستطيع االستجابة لطلبات 
النجدة»

٭ بيل هيلمز، شريف منطقة 
ويست فيرجينيا األميركية، يعلن 
أن مركز الشــرطة الذي يعمل 
به كان يضم ٣٣ شرطيا، لكنه 
حاليا ال يضم ٣ فقط، لذا لم يعد 
بإمكانهم االستجابة لطلب النجدة.

«يعطونني الكاميرا ألصور جون سنو»
٭ امييليــا كالرك، املمثلــة 
أغلب  إن  البريطانية، تقــول 
الناس ال مييزون وجهها بدورها 
املهم في مسلسل لعبة العروش، 
عندمــا يصادفونها مع جون 

سنو.

«أنا وبراد پيت لدينا قائمة ســوداء 
بأشخاص ال نعمل معهم»

تايلور جونســون،  ٭ أرون 
املمثل األميركي، يعترف بأنه، 
مثل زميله براد پيت، ميتلك قائمة 
سوداء باألشخاص الذين ال يريد 

العمل معهم أبدا.

«أنا بحاجة إلى عالج نفسي»
٭ بيت ديفيدســون، املمثل 
األميركــي، يعترف مبعاناته 
النفسية حيث مت تشخيصه 
القطبية  الثنائيــة  مبــرض 

النفسي.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

دالل عبداهللا محمد الصقعبي: (أرملة محمد علي محمد الصقعبي) 
٧٩ عاما - العزاء في املقبرة: الرجال: ٩٩٠٠٣٩٩٦ - ٩٩٦٠٩١٩١ 
- ٩٩٦٠٩٢٩٢ - النساء: ٩٩٦٣٠٩٧٩ - ٩٩٦٧٣٣٦٣ - شيعت.
عبداحلميد علي عبداحلسني: ٨٧ عاما - الرجال: مسجد البحارنة 
- الدعية - ت: ٥٥٥٠٨٣٦٦ - النساء: الرميثية - ق٤ - ش٤٦ 

- م٤٦ - حسينية الفاطمية - ت: ٩٩٧٧٩٠٤٨ - شيع.
خديجة نوشــاد فرج خيراهللا: ٦٩ عاما - الرجال: حسينية سيد 
محمد - سلوى - ت: ٩٧٥٦٥٦٥٧ - النساء: مبارك العبداهللا 

اجلابر - غرب مشرف - ت: ٥٠٢٢٤٤٢٢ - شيعت.
سميرة عيســى جوهر حيات: ٦٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٩٩٠٣٩٩٥٨ - ٥٠٦٦٦٨٤٠ - شيعت.
فاطمة يونس عبداهللا الكندري: (زوجة مندني مال اهللا احمد محمد) 

٧٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٦٠٠٦٩ - شيعت.
عبداهللا اســد قاسم حســن: ٦٠ عاما - الرجال: مسجد االمام 
احلســن - بيان (ابتداء من اليوم) ت: ٦٥٩٨٨٨٨٥ - النساء: 

حسينية عاشور-  بنيد القار - شيع.
عبدالعزيز مراد محمد علي البلوشي: ٧٣ عاما - حسينية البلوش - 
اجلابرية - ابتداء من اليوم االحد ملدة ٣ أيام - ت: ٦٧٠٠٧٩٦٦ 

- شيع.
نــورة منور حليلي العنزي: (زوجة نــوران صنيتان العنزي) ٧٧ 
عاما - الرجال: ســعد العبــداهللا - ق١ - ش٢٨ - م٤٨٣ - ت: 
٥٠٥٣٣٧٢٢ - النســاء: العيــون - ق٢ - ش٣ - م٤٩٢ - ت: 

٦٠٠٠٢٦٤٥ - شيعت.

هندي يفوز بدعوى بعد ٢٢ عامًا و١٠٠ جلسة.. والسبب ٧٥ فلسًا!

إيطالي حفر نفقًا لسرقة مصرف.. فُدفن حتت األنقاض ٩ ساعات!

نيودلهي - وكاالت: فاز محام هندي في دعوى قضائية اســتمرت ٢٢ عاما كان قد 
أقامها على شــركة الســكك احلديد التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق 
سعرها األساسي بعشرين روبية، وأكد أنه استمر في املعركة القضائية بهدف تبيان 

احلقيقة.
واشــترى تونغناث شاتورفيدي عام ١٩٩٩ تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة 
في والية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد امليالد إلى موراداباد التي تبعد ٣٠٠ 

كيلومتر عن املنطقة التي يتحدر منها.
لكن املوظف املسؤول عن التذاكر باع إلى احملامي تذكرة مقابل ٩٠ روبية (١٫١٢ دوالر) 
بدل سعرها األساسي البالغ ٧٠ روبية (٨٧٫٢٣ سنتا)، أي أنه دفع نحو ٢٥ سنتا فوق 

قيمة التذكرة (ما يقارب ٧٥ فلسا كويتيا).
وبعدمــا رفضت طلباته املتكررة الســترجاع املبلغ، أقام شــاتورفيدي دعوى أمام 
محكمة حماية املســتهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشــهر إلى حكم يلزم شــركة 

سكك احلديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة ١٥ ألف روبية (١٨٦٫٧٨ دوالرا).
وقال شاتورفيدي لهيئة اإلذاعة البريطانية إنه حضر ما يزيد على ١٠٠ جلسة استماع 
ذات صلة بالقضية، مضيفا أن ما بذله من وقت وجهد خالل كفاحه فيها ال يقدر بثمن. 
وفــي تصريح لوكالة فرانس برس من أمام احملكمــة، أكد أن «األمر لم يكن يتعلق 
باحلصــول على تعويضات بــل بحقوقي»، مضيفا «يحق لي كمواطن أن أطلق عملية 

إعادة نظر في املمارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».

روما ـ (أ.ف.پ): طمر رجل نحو ٩ ســاعات اخلميس داخل 
نفق كان يحفره في روما مع شركائه للسطو على األرجح على 
أحد املصارف، إذ انهار السقف عليه فبقي مدفونا حتت األنقاض 
إلى أن مت إخراجه، وفق ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.

وأوضح املكتب اإلعالمي للشرطة أن «رجلني من نابولي أوقفا 
ملقاومتهما عنصرا في الشرطة، وآخران من روما بسبب األضرار 
التي حصلت، أحدهما كان في احلفرة وهو اآلن في املستشفى».

وأضــاف املكتب اإلعالمــي أن «التحقيق اليزال جاريا»، ولم 
يستبعد «أن يكونوا لصوصا»، مشيرا إلى أنها «إحدى الفرضيات».

وعمــل العشــرات من عناصر اإلطفاء علــى إغاثة رجل بقي 
مدفونــا حتت مئات الكيلوغرامات من التراب ومواد البناء بعد 
انهيار النفق، وعلى إخراجه، بحســب ما الحظ تلفزيون وكالة 

فرانس برس.
وأفادت وسائل إعالم بأن الشرطة تشتبه في الرجل وشركائه 
الذين أوقفوا بالقرب من متجر فارغ كانوا يحفرون النفق حتته، 
كانوا يستهدفون مصرفا قريبا خططوا للتسلل إليه في عطلة 

بنهاية األسبوع.
وأشارت صحيفة «كورييري ديال سيرا» إلى أن «اللص علق 
تسع ساعات في النفق»، فيما أوضحت «ال ستامبا» أن «الهدف 
كان دخــول القبــو»، وعنونت «ال ريبوبليكا» إنــه «حفر نفقا 

للسرقة لكنه بقي مدفونا».

السكك احلديد الهندية خسرت أمام تونغناث شاتورفيدي

جيسيكا واتكينز مرشحة 
للذهاب إلى القمر.. واملريخ

السيول واألمطار تدمر أكثر من 
٣ آالف منزل شمال السودان

ڤيروس جديد يظهر في الصني

واشــنطن ـ أ.ف.پ: في ســن الرابعة والثالثني، أمام 
جيســيكا واتكينز ســنوات في وكالة الفضاء األميركية 
(ناســا) وقد تكون واحدة من أولى النساء اللواتي تطأ 
قدمهن سطح القمر في السنوات املقبلة، كونها أحد أعضاء 

فريق «أرتيميس» الذي يستعد ملهمات قمرية مقبلة.
وعند ســؤالها عن الوجهة املفضلــة لديها بني القمر 
واملريــخ في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس من 
محطة الفضاء الدولية تقول ضاحكة «أذهب في الرحلة 
التي تأتي أوال!» مؤكدة أنها ســتكون «بغاية السعادة» 
أكانت وجهتها «القمر أو املريخ». وســبق جليســيكا أن 
حققــت إجنازا تاريخيا: في أول رحلة فضائية تشــارك 
فيها، أصبحت أول امرأة سوداء تنجز مهمة لفترة طويلة 
فــي محطة الفضاء الدولية، حيث أمضت أكثر من ثالثة 

أشهر وتعتزم البقاء لثالثة أشهر أخرى.
ففــي رحالت «أبولو» إلى القمر، لم يرســل إال رجال 
بيض. لذلك، تســعى «ناسا» بشــكل تدريجي لتحسني 
صورتهــا في هذا الصــدد من خالل تخطيطها إلرســال 
نساء إلى القمر للمرة األولى، باإلضافة إلى أشخاص من 

أصحاب البشرة امللونة.

اخلرطوم - كونا: تسببت السيول واألمطار الغزيرة التي 
اجتاحت والية نهر النيل (شــمال السودان) خالل اليومني 
املاضيني في انهيار أكثر من ثالثة آالف منزل. وبحسب وكالة 
الســودان لألنباء أعلنت غرفة الطــوارئ بوالية نهر النيل 
في بيان عن انهيار ٢٥٣٨ منزال بالوالية انهيارا كليا و٥٤٦ 
انهيارا جزئيا. في الســياق نشرت الهيئة العامة لألرصاد 
اجلوية في السودان صورا التقطتها األقمار الصناعية عند 
الساعة اخلامسة والنصف مساء بالتوقيت احمللي تظهر فيها 

خاليا من السحب الركامية فوق شرق ووسط السودان.

بكنيـ  أ.ف.پ: قال علماء إن عشــرات األشــخاص في 
الصني أصيبوا بڤيروس جديد من منشأ حيواني أطلق 
عليــه النغيا، لكنهم اســتبعدوا في هــذه املرحلة خطر 
انتقــال العدوى من إنســان إلى آخر. ويســبب ڤيروس 
النغيا أعراضا لدى البشر مثل احلمى والتعب والسعال 
والغثيان والصداع. وأصيب ٣٥ شخصا في الصني، وفق 
تقرير نشرته مطلع أغسطس «نيو إنغالند جورنال أوف 
ميديسن» وهي مجلة طبية رائدة في الواليات املتحدة.

(أ.ف.پ) جيسيكا واتكينز في محطة الفضاء الدولية خالل املقابلة  

تراكم األمطار في أحد شوارع اخلرطوم  (أ.ف.پ)

وفاة آن هيش بعد أسبوع من اصطدام سيارتها مبنزل

«العمالق» يوّدع سماء الكويت قبل عودته يوليو املقبل

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): توفيت املمثلة األميركية 
آن هيش التي نقلت األســبوع الفائت إلى املستشفى في 
حال خطرة بعد تعرضها حلادث سير في لوس أجنيليس، 

على ما أعلنت ناطقة باسم املمثلة.
وكانــت املمثلــة البالغــة ٥٣ عاما دخلت فــي غيبوبة 
نتيجــة تعرضها إلصابات بالغــة في الدماغ جراء حادث 
ســير كبير تعرضت له في ٥ أغسطس اصطدمت خالله 
سيارتها مبنزل من طبقتني في حي مار فيستا، ما تسبب 
في أضرار جســيمة واندالع حريــق هائل على ما أعلنت 

حينها أجهزة اإلنقاذ في لوس أجنليس.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن نتائج التحاليل األولية 
التي أجريت للممثلة أظهرت وجود مادة مخدرة، لكن ينبغي 
إجراء حتاليل أخرى للتأكد من أن النتيجة اإليجابية غير 

مرتبطة بعالج طبي.
وأشار موقع «تي إم زي» املتخصص في أخبار املشاهير 
نقال عن مصادر في الشرطة إلى أن حتاليل الدم التي أجريت 
للممثلة بينت وجود مادتــي الكوكايني والفنتانيل الذي 
يشكل مادة أفيونية اصطناعية تسبب اإلدمان وتستخدم 

في بعض العالجات.
وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفالم تسعينيات 
القرن املاضي من أبرزها «ســيكس دايز، سيفن نايتس» 
و«دوني براسكو». واشــتهرت في دور أدته في مسلسل 
«أنــاذر وورد» وحازت بفضله جائــزة «داي تامي إميي» 

سنة ١٩٩١.

عبداهللا احملارب - كونا: 
في لوحة ســماوية ملهمة 
سطع قمر الكويت «عمالقا» 
هذه الليلة فــي آخر بزوغ 
له هــذا العام فبــدا مرحبا 
بزهاء وبهاء عند احلضور 
قبل األفول ملوحا ومودعا 
وقــت الرحيل بــدرا مزنرا 

ومكلال بدرر متأللئة.
وتوغل الناظرون برونق 
املشــهد املذهل فيما ازدهت 
الشــهي  الســماء بعمالقها 
البهــي راســمة جمانة من 
جمــال متأجج بالســطوع 
منعم بحسن الطلعة ونقاء 

الضياء.
«العمالق» الذي ال يأتي 
إال نادرا نســج في طلوعه 
دائرة متوهجة فبدا ضخما 
بواقــع ١٤٪ وأكثــر ملعانــا 
بنســبة ٣٠٪ ليســكن ولو 
فترة وجيزة في أقرب نقطة 
له من األرض على االطالق 
كأنه يريد أن يسجل زيارة 
ســريعة تصافح بضوئها 

أبصار احلاملني.
وقبل أن يــودع أرضنا 
وســماءنا وزع «العمالق» 
ما شاء من جمال ال يضاهى 
مــدركا أنه لن يعــود قبل 
شــهور مديدة ليأتينا مرة 
أخرى في يوليو املقبل حني 
تزخر األرض شوقا لبهائه 

الساطع ونشوره الوادع.

الراحلة آن هيش

القمر العمالق في سماء الكويت

ملشاهدة الڤيديو


