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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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«العدل».. جاهزية كاملة 
النتخابات اخلميس.

األنظار العاملية تتجه إلى قطر 
استعدادًا لكأس العالم ٢٠٢٢.

حدث طال انتظاره.. ونتمنى 
لألشقاء في قطر جناحًا رائعًا 

ومبهرًا.

كلنا ناطرين العرس الدميوقراطي.

٤:١٩الفجر
٥:٣٨الشروق

١١:٤٠الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٤٠املغرب
٦:٥٧العشاء

أعلى مد: ٠٠:٥٨ ص ـ ١٢:٠٥ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٢١ ص ـ ٠٦:٤٤ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مها علي عبدالرزاق الطيار: (زوجة علي محمد إسماعيل كوهري) 
٥٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٩٥٩٣٦٦ - 
٩٧٦٦٠٠٤٦ - النساء: السالم - ق٣ - ش٣٢٦ - م٤٥ (عصرا 

فقط) - ت: ٩٧٤٠٧٧٢٧ - ٩٩٨٢١٠١٠ - شيعت.
حسنه عواد شــذر: (أرملة يعقوب الغريب) ٩٧ عاما - الرجال: 
القريــن - ق١ - ش٩ - م٥ - ت: ٦٦٦٨٢٢٤٣ - ٩٩٠٥٠٧٢٥

- النســاء: القريــن: ق١ - ش٢٧ - م٦٧ - ت: ٩٩٨٩٩٥٨٣ - 
٩٩٩٦٧١٣٤ - شيعت.

٨٧ عاما - الرجال: العدان - ق٢ - ش٢٦ علي محمد أحمد أبو طالب:
- م١ - ت: ٩٩٧١٦٩٩٧ - النســاء: العمرية - ق١ - ش٤ - م٣٨

- ت: ٩٩٠٢٦٤٧١ - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  سعد بقيران سيف السبيعي:
فقط - ت: ٥٠٥٣٦٣٦١ - النساء: الفردوس - ق٢ - ش١ - ج٥

- م٧ - شيع.

«مصدومة.. لكنني أصدق زوجي»
بهاتي برنسلو، زوجة املغني 
األميركي آدم الفني، تؤكد أنها 
مصدومة من خبر قيام زوجها 
مبغازلة موديــل أميركية عبر 
رســائل نصية، لكنها تصدق 
عدم وجــود أي عالقة بينهما 

سوى الرسائل.

«حكم باملؤبد لقتله أمه»
ريان غرانثام، املمثل الكندي 
املعروف بــدوره فــي فيلم 
«يوميات طفل مســتضعف» 
(Diary of a Wimpy Kid) يحصد 
حكماً باملؤبد، جراء إطالقه النار 

على أمه.

«أتعشم أن تتعافى السينما من كوفيد»
جيمــس كاميرون، املخرج 
األميركي، يقول إنه ســيطلق 
اجلزء الثاني من فيلمه «أفاتار: 
طريق املاء»، آمال أن يحقق أرباحا 
معقولة بعد تعافي السينما من 

آثار جائحة كوفيد.

«ذهبية فنون القتال البرازيلية»
املمثــل  تــوم هــاردي، 
البريطانــي، يحصــد ذهبية 
بطولة بريطانية، في فن القتال 
اجليوجيتســو البرازيلي، مع 

حصوله على احلزام األزرق.

أبعد من الكلمات

آسيوية تنصب على ٣ أسر 
بعمالة منزلية و«بلوك»

فرنسا: محاكمة ٤ محتالني 
بسبب.. ١٢ ألف كبسولة قهوة

ضبط ٩ مخالفني ومتغيبني 
في حملة ملباحث اإلقامة

سعود عبدالعزيز

متكن رجال االدارة العامة للمباحث اجلنائية ممثلني 
في مباحث اجلهراء من ضبط وافدة من اجلنسية الهندية 
خدعت ثالث أسر بإحضار خادمة لكل منهم بأسعار مغرية 
ثم تقوم بعد ذلك بعمل «بلوك» لرقم العائلة التي تتسلم 

منهم العربون، ومت تسجيل قضايا بحقها.
وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن ثالثة مواطنني تقدموا 
إلى أحد مخافر محافظة اجلهراء واتهموا اخلادمة بالنصب، 

وقدموا رقم هاتفها، وعليه مت التعرف عليها.
وأضاف املصدر: مبواجهة اخلادمة بالتهم اعترفت بأنها 
حتصلت على مبلغ جتاوز الـ١٠٠٠ دينار من املشــتكني، 
وارسلت املبالغ إلى أسرتها في الهند، وعليه متت إحالتها 

إلى جهة االختصاص.

كريتايـ  أ.ف.پ: يخضع أربعة أشخاص للمحاكمة 
في فرنســا في نوفمبر بتهمة االحتيال، بعدما طلبوا 
بطريقة احتيالية ما يقرب من اثني عشر ألف كبسولة 
قهوة «نسبريســو» إلرســالها إلى ساحل العاج، على 
مــا أعلنت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية 

باريس السبت لوكالة «فرانس برس».
فبني يونيو ويوليو ٢٠٢٢، «تقدم عدد من الضحايا 
بشكوى في قضايا احتيال إثر طلبيات بطريقة احتيالية 
للقهوة عبر حسابهم اإللكتروني على موقع نسبريسو».
وتعرفت الشــرطة إلى ٣٥ ضحيــة لهذه العمليات 

في املجموع.
ويشتبه في أن املتهمني األربعة قرصنوا حسابات 
لعمالء «نسبريسو» وغيروا املعلومات املرتبطة بهم، 

خصوصا ما يتعلق بعناوين التوصيل.
وكان هؤالء يتســلمون الطلبيات ويرسلونها إلى 
ســاحل العاج، وفق النيابــة العامة التي لفتت إلى أن 
«الدفع كان يحصل عند تســلم الفاتورة، ما يعني أن 
الضرر يلحق بشــركة نسبريســو»، بقيمــة مقدرة بـ 

٨٦٠٠ يورو.
واعتمدت الشــرطة على البيانات الهاتفية لكشف 
هوية املشتبه بهم املولودين بني ١٩٦٧ و١٩٨٧، وجميعهم 

غير معروفني سابقا لديها.
وأوقف املشــتبه بهم األربعة في منازلهم بضاحية 
باريس، وسيخضعون للمحاكمة في ٢٤ نوفمبر أمام 

محكمة اجلنايات في كريتاي.

أحمد خميس

أسفرت حملة لرجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 
ممثلــة في إدارة متابعــة املخالفني عن ضبط ٩ مخالفني 
لقانــون اإلقامة والعمل، ٧ منهم تغيب، و١ انتهاء إقامة، 
و١ انتهاء تأشــيرة، ومتت إحالتهم جلهات االختصاص 

التخاذ الالزم بحقهم.

مسافرون قدموا مبشروم مخدر 
وحشيش.. وماريغوانا في «فرامة»

متكن رجــال اجلمارك في 
إدارة اجلمــرك اجلوي مبطار 
الكويت الدولي (T١) من ضبط 
كمية متنوعة من املواد املخدرة 
في ٧ ضبطيات مختلفة، حيث 
ضبط آســيوي بـــ ٣٣ غراما 
من مادة املاريغوانا املخدرة، 
ومسافر بحوزته سيجارة بها 
مادة احلشــيش املخدرة. كما 
اشتبه في مســافر وضع في 
حقيبتــه «فرامة» خبــأ فيها 
علبتي ماريغوانــا بوزن ١٨٠

غراما. وفيما يتعلق بالضبطية 
الرابعة فقد اشتبه أحد املفتشني اجلمركيني بحقيبة تخص 
مســافرا قادما إلى البالد، ومت العثــور على عدد ١٠ أكياس 
صغيرة مادة خضراء يشتبه بأنها ماريغوانا، بوزن ٩٣ غراما.

كما اشتبه في أمتعة مسافر ليعثر فيها على ١٢٠ كبسولة 
pregabalin مــن دون وصفــة طبية، فيما تقدم مســافر إلى 
كاونتر التفتيش مصطحبا أمتعته الشــخصية، وعثر بها 

على علبة سجائر من مادة احلشيش املخدرة.
وفــي الضبطيــة االخيرة مت ضبط وافد قــادم من دولة 
اوروبية معه قطع من مادة احلشــيش املخدرة وســيجارة 
ماريغوانــا وقطع من مــادة ماريغوانا املخــدرة وقطع من 
املشــروم املخدر، لتتم إحالة جميــع املضبوطني من املطار 

الى االدارة العامة ملكافحة املخدرات.

جانب من املضبوطات

«كويت تاميز».. ٦١ عامًا من الريادة اإلعالمية محليًا وإقليميًا
باعتبارها همزة الوصل مع وسائل 
اإلعالم ووكاالت األنبــاء العاملية 
والقراء املهتمــني بأخبار الكويت 

حول العالم.
وتعد الصحيفة جسر التواصل 
مع املقيمــني علــى أرض الكويت 
من غيــر الناطقني باللغة العربية 
والبعثات الديبلوماسية والسفارات 
في البالد إذ تتواصل وتتفاعل معهم 

ومع أخبارهم وقضاياهم.
وقــد حققــت انتشــارا إعالميا 
واسعا داخل البالد وخارجها على 
مدى هذه السنوات واكتسبت قاعدة 
جماهيرية ضخمة من املقيمني على 
أرض الكويــت ورفــدت الســوق 

بخبرات صحافية مميزة.
تطور مستمر

وقــد عملــت الصحيفة خالل 
الســنوات األخيرة علــى تعزيز 
حضورها في وســائل التواصل 
االجتماعي لتتواجد أينما يتواجد 
قراؤها ومتدهــم باألخبار وآخر 
املســتجدات وكان لهــا دور رائد 
فــي التواصل مع غيــر الناطقني 
بالعربية خــالل جائحة كورونا 
مصدرا أساســيا لألخبار باللغة 

اإلجنليزية للمقيمني.
كمــا تعمل «كويت تاميز» من 
خــالل خطة واضحة املعالم على 
تطويــر محتواهــا اإللكترونــي 
احملتــوى  وإثــراء  والورقــي 
املرتبــط بالكويــت  اإلجنليــزي 
اليوميــة  وأخبارهــا وأحداثهــا 
والتاريخية ومواصلة دورها الرائد 

الذي بدأته قبل ٦١ عاما.

والتحديــات املفصلية فــي فترة 
التســعينيات، كما اســتمرت في 
الصدور ومواكبــة األحداث حتى 
يومنــا هذا لتصل إلى عامها الـ ٦١
من الصدور املستمر املنتظم دون 

توقف.
إجنازات مشهودة

وتفتخر «كويت تاميز» بعد ٦١
عاما من العمل الصحافي بإجنازاتها 
املهنية ودورها في متثيل الكويت 
في اخلارج والدفاع عن قضاياها 

ومطار الكويت الدولي واملشاريع 
النفطية وشــهدت تطوير البنية 
التحتيــة والصحيــة والتعليمية 
في السبعينيات وإنشاء املدارس 
املــدن  وبنــاء  واملستشــفيات 

اإلسكانية.
كذلــك كانــت «كويــت تاميز» 
شــاهد عيان على العصر الذهبي 
للرياضة الكويتية في الثمانينيات 
وتأسيس مجلس التعاون اخلليجي 
والغــزو العراقــي الغاشــم على 
الكويت والتحرير وإعادة اإلعمار 

وعلى صفحتها األولى جاءت رسالة 
تهنئة من رئيس دائرة املطبوعات 
والنشر آنذاك سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، وهي الدائرة التي حصل منها 
املؤســس العليان علــى ترخيص 

الصحيفة.
مرحلة النهضة

كما واكبت الصحيفة تأسيس 
الوزارات واملؤسسات والشركات 
والقضاء وافتتاح جامعة الكويت 

احتفلت الزميلة «كويت تاميز» 
بالذكرى الـ ٦١ لتأسيسها وصدور 
عددها األول في عام ١٩٦١، بإصدارها 
عددا خاصا بهذه املناسبة في الوقت 
الــذي تواصــل  دورهــا الريــادي 
والتنويــري فــي تناولها ملختلف 
القضايا احمللية واإلقليمية والدولية 
مبختلف تنوعها سياسيا واقتصاديا 

ورياضيا وثقافيا.
وحتمل صحيفة «كويت تاميز» 
سجال ناصعا من الريادة في تاريخ 
الصحافــة الكويتيــة واخلليجية 
والعربية، فهي أول صحيفة تصدر 
باللغة اإلجنليزية على مســتوى 

منطقة اخلليج العربي.
تاريخ عريق

مت تأســيس «كويــت تاميــز» 
على يد رئيس جمعية الصحافيني 
الكويتية األســبق الراحل يوسف 
العليــان، حيث صدر عددها األول 
في ٢٤ سبتمبر ١٩٦١ بعد استقالل 
الكويت لتواكب نهضتها التنموية 
التــي صاحبهــا حــراك اجتماعي 
وتنــوع ثقافي مع احتضان البالد 
جلنسيات عربية وأجنبية شتى.

وأصبحــت «كويــت تاميــز» 
الصحيفــة األولى لغيــر الناطقني 
باللغة العربية من املقيمني، حيث 
تنقل أخبارهــم وتزودهم بأخبار 
العالم وتنقل للعالم أخبار الكويت 
ومتثــل الدولــة في اخلــارج أمام 

املجتمع الدولي.
طبع العــدد األول من صحيفة 
«كويــت تاميــز» مكونــا مــن ٤
صفحات في مطبعــة «املقهوي»، 

أول صحيفة تصدر باللغة اإلجنليزية على مستوى دول اخلليج تنشر عدداً خاصاً مبناسبة مرور ٦١ عاماً على إصدارها

.. والعدد األول الصادر في ٢٤ سبتمبر ١٩٦١عدد أمس األحد من «كويت تاميز» احتفاالً مبناسبة مرور ٦١ عاما على إصدارها

أمن

متحف لـ «CIA» يكشف سر مجمع استهداف الظواهري
ـ  (فرجينيــا)  الجنلــي 
رويتــرز: فــي أروقــة املقر 
الرئيسي للمخابرات املركزية 
األميركية في الجنلي بوالية 
فرجينيــا يكشــف متحــف 
الوكالــة الــذي مت جتديده، 
رغــم أنه مــازال مغلقا أمام 
اجلمهــور، بعض التذكارات 
التــي مت رفع الســرية عنها 
فــي اآلونة األخيرة من أبرز 
العمليات التي قامت بها وكالة 
املخابرات منذ تأسيسها قبل 

٧٥ عاما.
ومن أهم هذه التذكارات 
منوذج مصغــر يزيد طوله 
بقليل على ٣٠٫٥ سنتيمترا 
للمجمع الذي مت استخدامه 
في العاصمة األفغانية كابول 
إلحاطــة الرئيس جو بايدن 
بالتطورات قبل الهجوم الذي 
شــنته طائرة مسيرة وأدى 
إلى قتل زعيم القاعدة أمين 
الظواهري قبل شهرين فقط.
وقالــت جانيــل نيزيس 
نائبة مدير املتحف «من غير 
املعتاد متاما رفع السرية عن 

شيء ما بهذه السرعة».
ومت رفع السرية عن املئات 
من تــذكارات املتحف والتي 
كان بعضهــا معروضــا منذ 
الثمانينيات. وقالت نيزيس 
إن الوكالــة تقــوم من وقت 
آلخر بإعارة بعض التذكارات 
للمكتبات الرئاسية واملتاحف 
األخرى غير الهادفة للربح.

ومن بني املعروضات التي 
اطلــع عليها من ســمح لهم 
بالزيارة بندقية هجومية من 
طراز إيه كيه إم كان يحملها 
أسامة بن الدن في الليلة التي 

طيــارو طائرات التجســس 
يــو-٢ وإيه-١٢ فــي حقبة 
البــاردة وســرج  احلــرب 
إطــاره من اخلشــب، مماثل 
ملا اســتخدمه أعضاء فريق 
ألفا التابع لوكالة املخابرات 

تنقلهــم  أثنــاء  املركزيــة 
فــي التضاريــس اجلبليــة 
بأفغانستان على ظهور اخليل 
بعد فترة وجيزة من هجمات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١ على الواليات 

املتحدة.

(رويترز) بندقية بن الدن ودليل تدريب «القاعدة» وحذاء أميركي شارك في قتله و«طابوقة» من مجمع أبوت آباد  

(رويترز) منوذج املجمع بكابول املستخدم إلحاطة الرئيس جو بايدن بتطورات قتل الظواهري  

قتلتــه فيها فــرق البحرية 
األميركيــة فــي غــارة على 
مجمع أبوت آباد بباكســتان 

في عام ٢٠١١.
وتتراوح املعروضات بني 
سترات طيران كان يرتديها 

«العجيري»: «املشتري» في أقرب نقطة
من األرض منذ ٥٩ عامًا.. اليوم

قال مركز العجيري العلمي إن كوكب املشتري سيكون 
في أقرب نقطة له من األرض مساء اليوم االثنني، مشيرا 
الــى انه حدث فلكي مميز لهذا العام لم يتكرر منذ عام 

.١٩٦٣
وذكر مديــر العالقات العامة في املركز الفلكي خالد 
اجلمعــان، في بيان صحافي أمس، ان كوكب املشــتري 
الذي يعد أضخم كواكب املجموعة الشمسية على اإلطالق 

سيكون هذه األيام أكثر ملعانا وأكبر حجما نسبيا.
وأشار الى ان هذه الفترة تعتبر من أفضل أيام السنة 
لرصد وتصوير كوكب املشتري الذي يشكل نظاما خاصا 
به مع أقماره الـ ٨٠ التي تدور حوله وهو الكوكب اخلامس 
من حيث الترتيب في املجموعة الشمسية، اضافة الى انه 
يعد أحد حراس األرض نظرا جلاذبيته العالية التي تقوم 

بـ«قنص» أي جرم سماوي يتجه إلى األرض.
ولفت إلى أنه ميكن رؤية كوكب املشتري بالعني املجردة 
بعد غروب الشمس مباشرة في اجتاه الشرق وحتى الفجر 
وهو يشــق طريقه باجتاه الغرب، وســيكون املشهد اكثر 
وضوحا عند استخدام األجهزة والتلسكوب التي ستتيح 

كوكب املشتريرؤية تفاصيل اكثر.

ملشاهدة الڤيديو


