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

البقاء هللا

٧٨ عاما - الرجال: العدان - ق٧ -  بدر ناصر حســني محمود:
ش٢٢ - م٣ - ت: ٩٦٦٧٧٠٠٣ - النســاء: صباح السالم - ق٧

- ش١ - ج٢ - م١٢ - ت: ٩٧٨٣٤٤٩٦ - شيع.
٤٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط  ضاري حمد عبداهللا اخلالد:

- ت: ٩٩٢١٢١٢٦ - شيع.
فاطمة أحمد يوسف القبندي: (زوجة يوسف جعفر العوضي) 
٧٠ عاما - الرجال: ديوان العوضي - الدعية - ت: ٦٦٦٥٦٦٦٤

- النساء: اجلابرية - ق٨ - ش١٥ - م٢٥ - شيعت.
موضي خليف أبوشيبة: (أرملة عبداحلميد عبداهللا أبوشيبة) 
٨٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٥١٤٣٣ - شيعت.
٨٠ عاما - صباح السالم - ق٩ - ش٤ عامر حماد عامر العازمي:

- ج١٧ - م٤ - ت: ٩٩٠٤٢٨٨٣ - ٥٥٥١٣٦٦٦ - شيع.
٦٠ عامــا - الرجال: احلسينية  هاني عيسى ســلمان العطار:
اجلعفرية - ت: ٩٣٣٣٩٦١١ - النســاء: سلوى - ق٤ - ش٥ - 

م٢٥ - شيع.

«اجلنازة فرصة لتجاوز اخلالفات»
املذيعة  أوبــرا وينفــري، 
األميركية، تنصح األمير هاري 
وزوجته ميغان ميركل باغتنام 
الراحلة  امللكــة  فرصة جنازة 
إليزابيث الثانية لتجاوز اخلالف 

مع العائلة املالكة.

«قريبًا ينتهي عصر تلفزيون الستااليت»
بوب إيجر، رئيس شــركة 
ديزنــي الســابق، يؤكــد أن 
التلفزيــون العامــل بنظــام 
الستااليت يتجه نحو خسارة 
محتومــة، مع تنامــي األرباح 
واملشتركني لدى شركات البث 
مثل ديزني بالس ونتفليكس.

«خطر على الدميوقراطية»
ليــز تشــيني، النائبــة 
األميركيــة، واصفة الرئيس 
السابق ترامب، مبناسبة صدور 
كتاب جديد، يكشف عن رغبته 
في التمترس بالبيت األبيض 
عقب هزميته في االنتخابات 

الرئاسية.

«ال أفهم ملاذا يتحتم أن يكون الزواج 
أبديا»

براد پيت، املمثل األميركي، 
يقول إن ال شــيء في احلياة 
البشرية أبدي، ولذا فهو ال يفهم 
كيف يتوقع البشر أن يستمر 

الزواج لألبد.

أبعد من الكلمات

a

ش

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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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

السمـاح للكويتييـن بالعمـل 
في وظيفتني.

أسعار العطالت وتذاكر 
الطيران ترتفع مع تالشي 

املخاوف من «كورونا».

وينكم من زمان عن هالقرار!املهم زوال ذلك الكابوس.

كنغر يقتل صاحبه ومينع إسعافه

ســيدني ـ د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم أسترالية أمس 
الثالثاء أن رجال (٧٧ عاما) لقي حتفه بعد تعرضه لهجوم 
مــن قبل كنغر كان الرجل يحتفظ به كحيوان أليف، في 

أول هجوم مميت لكنغر منذ عام ١٩٣٦.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن مسعفني مت استدعاؤهم 
إلى مقر إقامة الرجل في ريدموند(حوالي ٤٠٠ كيلومتر 
جنوب شرق بيرث في غرب أستراليا) يوم األحد بعد أن 

تعرض على ما يبدو لهجوم من قبل الكنغر.
وذكرت قناة «٩ نيوز» أن أحد أفراد األسرة عثر على 
مالك الكنغر مصابا بجروح خطيرة وأن احليوان «أصبح 

عنيفا» ومنع املسعفني من االقتراب من الرجل.
ونقلت وســائل إعالم محلية عن الشرطة قولها إنها 
اضطرت إلــى طرح الكنغر أرضا للســماح للمســعفني 

مبعاجلة الرجل الذي توفي الحقا في مكان احلادث.
كان آخــر هجوم مماثل قــد وقع في عام ١٩٣٦، عندما 
لقــي رجــل (٣٨ عاما) حتفه، في هجــوم لكنغر في نيو 

ساوث ويلز.

آخر هجوم مميت لكنغر بأستراليا كان في عام ١٩٣٦

«ساكسيشن» و«لعبة احلبار» يهيمنان على «إميي»
لوس أجنيليــس ـ أ.ف.پ: 
إنتاجان كبيران اإلثنني  تقاسم 
إذ  التلفزيونية،  جوائز «إميي» 
حصل «ساكسيشن» من «إتش 
بي أو» على جائزة أفضل مسلسل 
الكوري  درامي، في حني دخل 
(لعبة احلبار)  «ســكويد غامي» 
بنيله مجموعة  تاريخ املسابقة 
مكافآت، أبرزها تلك املخصصة 
ألفضل ممثل، إذ منحت لبطله 

لي جونغ جاي.
وفاز «ساكسيشن» الذي سبق 
أن حصل على اجلائزة األبرز عام 
٢٠٢٠ بثالث جوائز أخرى من 
بينها أفضل سيناريو وأفضل 
دور مساعد (ملاثيو ماكفاديني)، 
وهو يتنــاول قصة عائلة قوية 
متزقها اخلالفــات والنزاعات 
الســيطرة على  إلى  الهادفــة 

إمبراطورية إعالمية.
وتقاسم املسلسل األميركي 
رغم ترشــيحاته اخلمســة 
والعشــرين أبرز اجلوائز مع 
الكوري اجلنوبي  املسلســل 
الذي حتول  «ســكويد غامي» 
ظاهــرة واعتبر نقــدا الذعا 
الرأسمالي،  النظام  لتجاوزات 
إذ يصور شــخصيات متأتية 
من فئات مهمشــة في كوريا 
اجلنوبية يشاركون في ألعاب 
الفوز  تقليدية لألطفال بهدف 

لبطله لي جونغ جاي، ما جعله 
أول فائز بهذه اجلائزة عن عمل 
بلغة غير اإلجنليزية. وكرس 
«ســكويد غامي» بهذا اإلجناز 
النجاح املتزايد للسينما الكورية 
اجلنوبية بعدما ســبقه فيلم 
«باراسايت» للمخرج بونغ جون 
هو إلى انتزاع جائزة أوسكار 

أفضل فيلم 
عام ٢٠٢٠.

وفــي فئــة 
الدرامية،  املسلســالت 

حصلت زندايــا على جائزة 
أفضــل ممثلــة عــن دورها 
املخدرات  كمراهقة مدمنة على 

في «يوفوريا»، كما في ٢٠٢٠.

مببلغ مالــي ضخم. وحصد 
مسلسل «نتفليكس» الذي حقق 
جناحا جماهيريا كبيرا ســت 
جوائز، وفتح صفحة جديدة 
في تاريخ جوائز «إميي» املوازية 
بأهميتها تلفزيونيا لألوسكار 
في السينما، بفضل نيله جائزة 
أفضل ممثل في مسلسل درامي 

صور فضائية رائعة لسدمي اجلبار «الضخم ذي اجلوانح»

واشــنطن - أ.ف.پ: تظهــر صور 
جديــدة مذهلــة التقطهــا التلســكوب 
الفضائــي جيمس ويب ســدمي اجلبار 
الــذي يشــكل كتلة من الغــاز والغبار 
النجمي تشــبه كائنا ضخما ذا جوانح 

وفي وسطه جنم ساطع.
ويبدو أن هذا السدمي الذي يقع على 
بعد ١٣٥٠ سنة ضوئية من األرض هو 
في بيئة مشــابهة لتلــك التي ولد فيها 

نظامنا الشمسي قبل ٤٫٥ مليارات سنة.
لذا يعتزم الباحثون الدوليون الذين 
نشروا الصور غير املسبوقة دراسة هذه 
البيانات من أجل ان يتوصلوا إلى فهم 
أفضل للظروف التي كانت سائدة عندما 
تكون نظامنا. ويشكل التقاط هذه الصور 
جزءا من أحد برامج الرصد الرئيسية 
اخلاصة بجيمس ويب، ويعنى بها أكثر 
من مائة عالم من ١٨ بلدا، باإلضافة إلى 

املركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي 
وجامعة ويســترن في كنــدا وجامعة 
ميشيغن. وقال عالم الفيزياء الفلكية 
في جامعة ويســترن إلــس بيترز في 
بيان «أذهلتنا الصور الرائعة لســدمي 
اجلبــار»، مضيفــا «تتيح لنــا الصور 
اجلديــدة أن نفهم بصورة أفضل كيف 
للنجوم الضخمة ان حتول غيوم الغاز 

والغبار التي نشأت فيها».

سدمي اجلبار يشبه كائنا ضخما ذا جوانح وفي وسطه جنم ساطع

«عاصمة النور» تطفئ أضواء معاملها في ظالم الليل
باريــس ـ أ.ف.پ: أعلنت رئيســة بلدية باريــس آن هيدالغو أمس 
الثالثــاء أن إضاءة مبنى البلدية وبرج ســان جــاك واملتاحف البلدية 
وقاعــات البلديــات في دوائر العاصمة ســتتوقف في الســاعة ٢٢٫٠٠

اعتبارا من ٢٣ اجلاري بسبب أزمة الطاقة.
وستطلب رئيسة البلدية التي ترفض وقف إنارة الشوارع ألسباب 
«أمنية»، من الدولة «أن تفعل الشــيء نفســه» لآلثــار الوطنية، ومن 
أصحاب املباني األثرية اخلاصة اتخاذ إجراءات «في االجتاه نفســه». 
ومــن بني املعالم األكثــر أهمية في العاصمة مبنى البلدية وكان يضاء 
لغاية الســاعة الواحدة صباحا، وكذلك ســيطفئ برج ايفل أنواره مع 

خروج آخر الزوار الساعة ٢٣،٤٥، وفق آن هيدالغو.
أما اجلسور في العاصمة فيمكن إطفاؤها إذا توافق ذلك مع ضرورات 
سالمة املالحة النهرية، وفق ما أعلن املساعد في بلدية باريس املكلف 

مسائل التحول البيئي دان ليرت.
وسيتم خفض درجات احلرارة في مباني املدينة درجة واحدة خالل 
النهار من ١٩ إلى ١٨ درجة مئوية، باستثناء دور املسنني ودور احلضانة، 
وإلى ١٢ درجة مئوية في املســاء وفي عطالت نهاية األسبوع أي خالل 
«الفترات التي تكون فيها هذه املباني شاغرة»، وفق ما أعلنت هيدالغو.
وأكــدت أن مجلــس املدينة يريــد أن يؤخر بدء تدفئــة املباني في 
الصباح «مدة ٣٠ دقيقة» في الفترة الزمنية «القتراب فصل الشــتاء». 
وطمأنت بأنه ســيتم إلغاء التأخير في حال انخفاض درجات احلرارة 
في نوفمبر. وســيتم خفض درجات احلــرارة في نحو أربعني حوض 
سباحة في باريس درجة واحدة «خارج املياه وفي احلوض»، على حد 

برج ايفل سيطفئ أنواره قبل منتصف الليلقول هيدالغو. وحددت بـ٢٧ درجة للهواء و٢٦ درجة للمياه.

أمن

حتقيقات «هوشة الزينة»: أشعلها 
«كومبريسور» بقيمة ٧٠ دينارًا

وافدان في حالة حرجة و٣ حالتهم مستقرة 
في انقالب باص عمال على «اخلامس»

سكاكني في «اليتات» عنابر املركزي 
وكوكايني في حقيبة مسافرة

عبدالكرمي أحمد ـ عبداهللا قنيص

باشــرت نيابة األحداث التحقيق في واقعة مشاجرة 
شارع الزينة، حيث استجوبت أربعة سوريني يعملون 
في الكراج وخمسة أشخاص من غير محددي اجلنسية 
بينهم حدث بتهم تتعلق بتبادل الضرب والسب والقذف.
وفــي التحقيقات، أنكر العاملون ما أســند إليهم من 
اتهــام، مبينــني أن حدثا رغب في إرجــاع قطعة ضاغط 
غاز (كومبريسور) مركبته ال تتجاوز قيمتها ٧٠ دينارا 
ولم ميانعوا ذلك وطلبوا منه فتح القطعة، إال أنه رفض 
وأصر على اســتعادة نقــوده أوال، ثم انصرف وأحضر 

أربعة أشخاص آخرين اعتدوا عليهم.
وأشار أحد العاملني إلى أنه تعرض إلصابة بليغة في 
أذنه اليمنى تتمثل ببتر جزئي جراء االعتداء عليه وأحضر 
تقريرا طبيا مبا حلق به، فيما يعتزم بقية املتشاجرين 

إحضار تقارير طبية بإصابات متفاوتة حلقت بهم.
وكانت إدارة اإلعالم األمني قد أعلنت عن متكن قطاع 
األمن العام من ضبط أطراف املشاجرة التي مت تداول مقاطع 
تصوير لها في مواقــع التواصل االجتماعي، والتحقيق 
معهم متهيــدا إلحالتهــم إلى جهة االختصــاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.

محمد اجلالهمة 

تعامــل رجال مركز العارضية مســاء امس االول مع 
حادث تصادم وانقالب باص على طريق الدائري اخلامس، 
وعنــد وصــول الفرقة تبني انقالب بــاص لنقل موظفي 
شــركة (مصبغــة) ويوجد به ٩ أشــخاص، وتبني ان ٤

منهم حالتهم ســليمة وان هناك ٥ مصابني مت نقلهم الى 
املستشفى، اثنان منهم حالتهما حرجة. وذكر مصدر أمني 

ان املصابني من اجلنسية الهندية والنيبالية.

عبداهللا قنيص 

أســفر استمرار احلمالت األمنية إلدارة أمن السجون 
وقوات األمن اخلاصة على نزالء املؤسسات اإلصالحية 
بقيادة الوكيل املساعد لشؤون األمن اخلاص واملؤسسات 
اإلصالحية اللواء عبداهللا سفاح املال، عن ضبط (٥ هواتف 
نقالة - ٤ شريحة اتصال - ٤ سكاكني) مخبأة بطريقة 
سرية. وبحسب مصدر أمني فان املضبوطات اخفيت في 
االضاءة العلوية وسيفون احلمامات وأجهزة الكترونية.
مــن جهة أخــرى، متكن رجال جمــارك T٥ من ضبط 
مسافرة بحوزتها كوكايني مخبأ في حقيبة اليد اخلاصة 
بها، وقطعة حشيش بعد تفتيشها ذاتيا من قبل املفتشة 
اجلمركيــة، وأحيلــت املهربة واملضبوطــات إلى جهات 

االختصاص.

جانب من مشاجرة «الشويخ

الفائزون الرئيسيون بجوائز إميي ٢٠٢٢               (أ.ف.پ)

زندايا وجائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي (أ.ف.پ)


