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

البقاء هللا

شــاهه منصور محمد زمان معرفي: (أرملة مصطفى أحمد محمد 
حسني معرفي) ٨٨ عاما - الرجال: شرق - حسينية معرفي 
القدمية - ت:٩٩٧٦٣٦٩٧ - النســاء: الدسمة - ش الردعان - 

م١ - دار معرفي - شيعت.
٢٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  سعود محمد سعود العجمي:

٥٠٣٤٤٤٤٠ - شيع.
٤٩ عاما - الرجال:  بدر عبداهللا راشد عبدالرزاق عبدالوهاب الوهيب:
صباح السالم - ق٤ - ش٢٤ - م٩ - ت: ٩٩٦٦٦٩٦٠ - ٦٠٣٦٣٦٣٧
- النساء: الفيحاء - ق٣ - ش٣٩ - م١ - ت: ٩٧٩٧٢٩٧٩ - شيع.
٤٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  جاسم ناصر احلمد السعيد:
- ت: ٦٦٠٠٣٦٤٥ - النساء: القصور - ق٧ - ش١١ - م٢١ - ت: 

٩٩٨٨٤١٥٨ - شيع.
فوزيــة منصور علي حتو: (أرملة ســليمان القحطاني) ٧٣ عاما - 
الرجال: ديوان الشواف - الدسمة - ت: ٩٩٤٣٩٣٢٠ - النساء: 

الفنيطيس - ق٢ - ش٥٢ - م٣٩ - شيعت.
٧١ عاما - الرجال: الشعب - ق٦ - ش٦٧ أحمد سعد مطلق السويلم:
- م١٠ - ت: ٩٩٢٦٢٦٦٦ - النساء: الشعب - ق٦ - ش٦٧ - م 

١٢ - ت: ٩٩٢٢٢٠٢٥ - شيع.

«أنا أكره هذا القلم»
امللك البريطاني تشالز، يُعبِّر 
عن غضبه من تسرب حبر القلم 
لتوقيع بعض  الذي يستخدمه 
املراسيم الروتينية، إلى أصابعه.

«رمبا لن أغني مجددًا»
بريتنــي ســپيرز، املغنية 
األميركية، تعلن أنها قد تعتزل 
الغناء، وتؤكد: سأتوقف، فقط 
ألني عنيدة، وأريد أن أثبت وجهة 

نظري للجميع.

«نانسي بيلوسي شــجاعة سياسيا، 
كامللكة إليزابيث»

هيالري كلينتون، ســيدة 
أميركا األولى سابقا، تشبه نانسي 
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب 
األميركي، بامللكة إليزابيث، في 
الشجاعة على خوض السياسة

«بلغت ٤١ سنة»
بيونسيه، املغنية األميركية، 
حتتفــل بعيد ميالدهــا الـ٤١

بحضور عدد كبير من املشاهير، 
بداية من عائلة كارديشيان إلى 
ميغان فوكس وخطيبها، وأديل.

«اتهموني بتصنيع كوفيد - ١٩»
امللياردير  بيــل غيتــس، 
األميركي، يقول إنه واجه اتهامات 
من بعض الناس بأنه هو من قام 
بتصنيع ڤيروس كوفيد بهدف 
إلكترونية داخل  وضع رقائق 

البشر.

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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ممثل األمير رئيس الوزراء
سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح يصل إلى 

نيويورك للمشاركة في الدورة 
٧٧ لألمم املتحدة.

صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد يعود إلى أرض 

الوطن.

حفظك اهللا يا صاحب السمو 
وأدامك ذخرًا وسندًا للكويت 

بلدنا غالي.. وعلمنا عالي.وأهلها.

١٨٪ زيادة في القتل باألسلحة 
النارية في املدن األميركية

نيويوركـ  شينخوا: سجلت ٤ حاالت انتحار من بني كل 
١٠ حاالت وفاة مرتبطة باألسلحة النارية في املدن األميركية، 
بزيــادة ١١٪ منذ عام ٢٠١٤، وفقا ملا ذكرته جامعة نيويورك 
النغــون هيلث األســبوع املاضي نقال عــن حتليل حلاالت 
الوفاة باألســلحة النارية فــي أكثر من ٧٥٠ مدينة أميركية 
في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٠. كما ارتفعت معدالت القتل 
باألســلحة النارية في املدن األميركية بنحو ١٨٪، مســجلة 
زيــادة حادة في عام ٢٠٢٠، حســبما أفادت اجلامعة. ونقل 
عن مؤلفي التحليل قولهم إن هذه احلصيلة تعكس تبعات 
ســنوات من تخفيف القيــود على ملكية األســلحة وحمل 
األســلحة الناريــة في األماكن العامــة، واالرتفاع احلاد في 

مبيعات األسلحة خالل العام األول للوباء.

أمن

«الداخلية»: احذروا رسائل 
استهداف األرصدة وأبلغوا عنها فورًا

حذرت وزارة الداخلية املواطنني واملقيمني من عمليات 
النصــب واالحتيال التي تتم مــن خالل طلب املعلومات 

والبيانات البنكية واملصرفية.
ودعت الوزارة، في بيان لها، إلى عدم التجاوب مع مثل 
هذه الوسائل واالنشــطة االجرامية االحتيالية واإلبالغ 

عنها على الفور.
ونشــرت الوزارة صورة إلحدى الرسائل االحتيالية 
التي تصل الى املواطنني واملقيمني وتتنحل هذه العصابات 
صفة جهات رســمية في الدولة منهــا الداخلية وتطلب 
منهــم بيانات والتواصل مع العصابات االجرامية بهدف 

سرقة االرصدة البنكية لالشخاص.

إحدى الرسائل االحتيالية

غير طبيعيني لكما عسكريني وتعمدا االستهتار
عبداهللا قنيص

احتجز  شــابان كويتيان (٢٣ و٢٤
عاما) في نظارة مخفر ابو حليفة على 
خلفية اعتدائهما بالضرب على رجلي 
امــن ومقاومتهمــا الى جانــب حيازة 
حبوب مخدرة، كما جرى حترير مخالفة 
ألحدهما بعنوان االستهتار والرعونة 
واحالة مركبة رباعية الى كراج احلجز.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر 
امني لـ «األنباء» ان رجلي  دورية شاهدا 

مركبة سلڤر موديل ٢٠٢٠ تعرقل حركة 
السير في الشارع الفاصل بني املهبولة 
وابوحليفة، وعليه تقدم رجل امن وطلب 
من قائد املركبة وكان برفقته آخر رخصة 
القيادة ودفتر املركبة لتحرير مخالفة، 
اال انه رفض وقام بالهرب وعلى مرأى 
ومسمع من رجل االمن ومرافقه تعمد 
التشــفيط، وعليــه مت مالحقة املركبة 
واجبار قائدها على التوقف لينزل قائدها 

ومرافقه ويعتديان على رجلي االمن.
وأردف املصدر: جرى طلب اســناد 

واحكام السيطرة على الشابني، حيث 
تبــني انهمــا فــي حالة غيــر طبيعية، 
وبتفتيــش املركبة عثــر بداخلها على 
٤ حبات الريــكا ومت الطلب من رجلي 
االمن املجني عليهما مراجعة مستشفى 
العدان لتقــدمي تقرير طبي، بعدما اكد 
احدهمــا انــه تعرض للكمــة قوية في 
الوجــه واعتداء آخر، وتضمن التقرير 
خدوشــا طولية على اليد اليمنى الحد 
العســكريني  وســحجات واشتباه في 

كسر اسنان اآلخر.

لصا املجوهرات بالفروانية مواطنان شقيقان و«سوابق»
عبداهللا قنيص

أبلــغ مصــدر أمنــي «األنبــاء» أن املتهمني 
اللذيــن أعلنت وزارة الداخليــة عن تورطهما 
في قضية سرقة محل مجوهرات في الفروانية 
هما مواطنان شقيقان ومت ضبطهما في منطقة 
الصليبية، وتبني انهما من ارباب السوابق، وعثر 
معهما على مواد مخدرة، واعترفا بإنفاق ٣٠٠٠
دينار خالل شهر واحد على ملذاتهما وتأجير 
سيارات فارهة. وذكر املصدر ان املتهمني تبني 
من خالل التحقيقــات التي اجريت معهما من 
قبل مباحــث االندلس أنهما نفذا جرميتني في 
املباركية والقضية الثالثة في اجلهراء حملالت 
مجوهرات ايضا، وذلك قبل ان ينفذا جرميتهما 

االخيرة في الفروانية والتي ضبطا على اثرها 
وهي السطو على محل مجوهرات بسالح.

واضاف املصــدر: مت التوصــل اليهما بعد 
تتبع حتركاتهما بواســطة عــدة كاميرات في 
نطــاق محالت ذهب في الفروانية، حيث حدد 
رجال املباحث مركبة املتهمني والتي نزعا منها 
اللوحات، واستدل على مالك املركبة بعد جهد 
وتنســيق مع رجال املرور، واعترف املتهمان 

بأنهما نفذا اجلرائم متخفيني بالكمامات. 
وكانــت وزارة الداخلية قالت انه مت ضبط 
تشكيل عصابي مكون من شخصني قام احدهما 
باقتحام محل مجوهرات مستخدما سالحا مزيفا، 
حيث متكن من سرقة بعض املصوغات الذهبية 

املتهمان واملضبوطاتوالذ بالفرار مبركبة شريكه.

بعد أن مت طرحه ألول مرة 
عامليا في مهرجان البندقية 
السيـنـمـائـــي، تـم تـنـظيم 
العرض األول لفيلم «بلوند» 
الــذي يصــور  (الشــقراء) 
الذاتيــة وحلظات  الســيرة 
رئيســية من حيــاة أيقونة 
هوليوود مارلني مونرو في 
املسرح الصيني بهوليوود 

أمس األول.
الـفـيلـــم مــن إخـــراج 
األســترالي آندرو دومينيك 
ومن املقرر عرضه على منصة 
«نتفليكس»، وتقوم ببطولته 
املمثلة الكوبية آنا دي أرماس 
في دور مارلني مونرو، وقد 
بدأ التصوير بــه في الرابع 
من أغســطس، الذي يوافق 
ذكــرى رحيلهــا عــام ١٩٦٢
بجرعة زائدة، وهي في عمر 

السادسة والثالثني.
كما صورت املشاهد األولى 
في الشقة نفسها التي كانت 
تعيــش فيها مارلــني، وكان 
اســمها حينذاك نورما جني 
بيكر، مــع والدتها املريضة 
عقليا، كما مت تصوير مشهد 
الوفاة في نفس الغرفة التي 
رحلت فيها املمثلة الشهيرة.
ويشارك في بطولة فيلم 
«بلوند» كل من أدريان برودي 

(أ.ف.پ)وجوليان نيكولسون. آنا دي أرماس لدى حضورها العرض 

«بلوند».. عرض أول 
في هوليوود

إمبراطور اليابان يخالف التقاليد 
بحضور جنازة امللكة إليزابيث

طوكيــوـ  أ.ش.أ: أعلنــت احلكومــة اليابانيــة، أمس 
األربعاء، أنه من املقرر أن يحضر اإلمبراطور ناروهيتو 
واإلمبراطورة ماســاكو جنازة امللكــة إليزابيث الثانية 
الرسمية في بريطانيا األسبوع املقبل بدعوة من العائلة 

املالكة في البالد.
هــذا، ويعكــس قــرار حضــور اإلمبراطــور جنــازة 
امللكة إليزابيــث العالقة العميقة بــني العائلتني امللكية 
واإلمبراطوريــة، إذ ان اإلمبراطــور تقليديــا ال يحضــر 

اجلنازات سواء داخل البالد أو خارجها.
وقــال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو 
ماتسونو في مؤمتر صحافي، حسب ما نقلته وكالة أنباء 
(كيــودو) اليابانية، إن رئيس الــوزراء الياباني فوميو 
كيشيدا ومسؤولني حكوميني آخرين ال يخططون حلضور 

اجلنازة املقرر عقدها االثنني املقبل.
وأضاف ماتسونو املتحدث باسم احلكومة اليابانية 
أن العائلــة املالكــة البريطانية والعائلــة اإلمبراطورية 
اليابانيــة حافظتا خالل فترة حكم امللكة إليزابيث التي 
اســتمرت ٧٠ عاما على عالقــات ودية لثالثة أجيال، مبا 

في ذلك جد اإلمبراطور احلالي ووالده.

اإلمبراطور ناروهيتو واإلمبراطورة ماساكو

«حريق باحملرك» يجلي ركاب 
طائرة هندية مبطار مسقط

مسقط ـ أ.ف.پ: اندلع حريق في محرك طائرة تابعة 
لشركة «اير انديا اكسبرس» صباح أمس في مطار مسقط 
الدولي، ما أدى إلى إجالء ركابها بحسب ما أعلن مسؤولون.

وقالت هيئة الطيران املدني العماني على حسابها على 
تويتر أمس «تعرضت رحلة الطيران الهندي السريع... 
في متام الساعة ١١:٣٣ صباح اليوم حلدوث عطل ونشوب 
حريق فــي أحد احملركات قبل إقالعها من مطار مســقط 

الدولي».
وبحسب الهيئة فإنه مت إخالء املسافرين الذين كانوا 
على منت الطائرة و«نتج عن ذلك بعض االصابات اخلفيفة 

نتيجة تدافع الركاب أثناء عملية اإلخالء».
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون العماني الدخان يتصاعد 

من الطائرة عند املدرج.
وأعلنت شركة «اير انديا اكسبرس» في بيان أن بعض 
الركاب البالغ عددهم ١٤١ راكبا اصيبوا بـ «كدمات طفيفة»، 
مشيرة إلى أنه لم يصدر حتذير احلريق في قمرة القيادة 

وأن طائرة أخرى قامت برصد الدخان.

جانب من التعامل مع حريق احملرك

يوجني ـ أ.ف.پ: اتسع \نطاق حريق 
غابات خارج السيطرة مشتعل في والية 
أوريغن األميركية، وقد تلقى السكان أوامر 
إخــالء مع تردي نوعية الهــواء واندالع 

حرائق عدة في غرب الواليات املتحدة.
وعشــرات احلرائــق مندلعــة فــي 
كاليفورنيا وأيداهو وأوريغن وواشنطن 
وغيرها من واليات الغرب األميركي، وقد 

أتت علــى أكثر من ٣١٠٠ كيلومتر مربع، 
ما يسلط الضوء على التداعيات املدمرة 
جلفاف يضرب املنطقة منذ أكثر من عقدين.

وقد خيم دخان كثيف على بلدات تقع 
في جنوب غرب أوريغن مبا فيها منتجع 
بيند الســياحي، وقد أتى حريق «سيدر 
كريك» على ٣٧ ألفا و٤٥٠ هكتارا أي أكثر 
من ضعفي مســاحة العاصمة األميركية 

واشنطن، وهو خارج أي سيطرة حاليا، 
وفق جهاز اإلطفاء في والية أوريغن.

اليــن  مقاطعتــي  ســكان  وتلقــى 
وديشــوتس أوامر إخالء مت إلغاء بعض 
منها مع انخفاض درجات احلرارة وتراجع 

سرعة الرياح.
وبدأت احلرائق في أوائل أغســطس 
وقد حولت لون السماء إلى برتقالي داكن.
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