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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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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٢٠ مجلس إدارة حكوميا
ً إلى احلل.

أعاصير ضخمة حول العالم من 
أميركا إلى الفلبني.

أال يكفي العالم ما به من أعاصير 
سياسية واقتصادية؟!

شكرًا على جهود السابقني 
والتوفيج للقادمني.

٤:٢٠الفجر
٥:٣٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٨املغرب
٦:٥٥العشاء

أعلى مد: ٠١:٠٠ ص ـ ٠١:٣٠ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٣٥ ص ـ ٠٧:٤٢ م

العظمى:  ٣٩

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

٢٧ عاما - الرجال: شرق -  عبداهللا سعد عبداهللا العسعوسي:
شارع اخلليج العربي - ديوان العسعوسي - ت: ٦٦٨٦٠١٠٥
- النساء: بيان - ق١٢ - ش١ - ج٩ - م١٤ - ت: ٦٠٤٤٢٩٣٣ - شيع.
٨٤ عاما - الرجال: النسيم - ق٣ - ش٦ مانع مقيت املقيت:

- م٣٢٥ - ت: ٥٥٠٥٢٢٠٢ - النســاء: سعد العبداهللا - ق٦ - 
ش٦١١ - م١٧٠ - ت: ٩٩٨٣١٢٤٥ - شيع.

٦٥ عاما - الرجال: العديلية  عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن البشير:
- ق٢ - ش عبداهللا النوري - م ٢٠ - ت: ٩٩٤٩٩٦٨٨ - النساء: 
العديلية - ق٣ - ش٣١ - م٦ - (العزاء بعد صالة العصر) - ت: 

٩٩٤٩٩٨٨٠ - شيع.
٣٨ عاما - الرجال: العزاء في  محمد علي عبداحلميد إدريس:
املقبرة فقط - ت: ٢٥٥١٠٦٧٩ - النساء: صباح السالم - ق٨

- ش١ - ج١٣ - م٣٠ - شيع.
فدوى فهد ســليمان السهلي: (زوجة خالد عبداهللا احلي) ٤٥

عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٩٨٨٤٥٥ - النساء: 
مبارك الكبير - ق٨ - ش٣١ - م١٤ - شيعت.

٣٦ عاما - العزاء في املقبرة  عبداهللا خالد عبداهللا الســناني:
فقط - ت: ٦٦٤٢١٢١٤ - ٦٦٤٤٠٦٠٣ - شيع.

٥٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  نبيل عيسى صالح عبداهللا:
فقط - ت: ٥١٠٢٠٣٤٠ - النساء: عبداهللا املبارك - ق٦ - ش٦٢٦

- م٤٨ - ت: ٩٧٨٥١٦٠٨ - شيع.
٩٤ عاما - العزاء في املقبرة  أحمد يوســف حافظ الفيلكاوي:

فقط - ت: ٩٤٤٥٤٤٤٨ - ٦٦٤٣٢٨٨٨ - ٩٧٩٨٨٦٨٨ - شيع.
شــريفة عبداهللا عبدالرحمن النجدي: (أرملة إسماعيل محمد 
احلســن) ٨٤ عاما - الرجال والنساء: السالم - ق٣ - ش٣١٥
- م١٥ - ت: ٩٨٨٦١٥١١ - ٩٩٦٦٣٣٢٠ - ٩٩٦٥٥٨٢٥ - شيعت.

٧٦ عاما - مسجد الوزان - ملدة ثالثة  صادق عاشور عبدالرضا:
أيام - ت: ٩٩٧٨٤٤١٤ - الدفن في التاسعة صباحا.

عائشــة أحمد محمود التتان: (أرملة عبدالرحمن الدوغجي) 
٨٥ عامــا - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٠٩٠٠٠٠٠ - الدفن 

بعد العصر.

«شفافية أكبر ألسعار تذاكر الطيران»
جو بايدن، الرئيس األميركي 
إدخال تعديالت  احلالي، يؤكد 
على حوكمة شركات الطيران، 
مبا يدفعها لإلفصاح بشفافية 
أكبر عن مكونات أسعار تذاكرها.

«الفستان األبيض للزواج األول فقط»
الديلي ميل تؤكد  صحيفة 
أن بعض أفراد األسرة امللكية 
البريطانية انتقدوا ارتداء ميغان 
ماركل فستانا أبيض في زفافها 
إلى األمير هاري، حيث تنص 
التقاليد البريطانية على ارتداء 
أو مشــتق من  لون عاجــي 
األبيض، لفستان الزواج الثاني.

«تزوجته مرتني، ألنه زوج مثالي»
تاليوال رايلي، الكاتبة واملؤلفة 
األميركية، عن زواجها مرتني 
من امللياردير األميركي إيلون 

ماسك.

«وفاة بطل استراليا في ركوب األمواج 
بلكمة»

كريس ديفيدســون، بطل 
اســتراليا في ركوب األمواج، 
٤٥ سنة، يتوفى بعد تلقيه لكمة 
أثناء شجار خارج حانة، حيث 
سقط وارتطمت رأسه باألرض.

«سنصبح جميعًا مليونيرات، ولكن»
إدوارد ســنودون، محلل 
البيانات األميركي، يتوقع موجة 
من التضخم الشــديد، لدرجة 
أن املليون دوالر، لن تستطيع 

شراء أي شيء.

أبعد من الكلمات

لوريلـ  وكاالت: اصطدمت 
مركبة الفضاء «دارت»، التابعة 
والفضــاء  الطيــران  إلدارة 
األميركيــة (ناســا)، بنجــاح 
بكويكب بعيد بســرعة تفوق 
سرعة الصوت يوم االثنني في 
اختبار ألول نظام دفاع كوكبي 
في العالم، واملصمم ملنع حدوث 
اصطدام كارثي لنيزك باألرض.

وجاء هذا االصطدام العمدي 
ليمثل اختبارا غير مســبوق 
يهدف لتعليم البشرية طريقة 
منــع األجســام الكونيــة من 
تدميــر احلياة علــى األرض، 
حيث اصطدمت «دارت»، التي 
يقــل حجمها قليــال عن حجم 
سيارة، كما كان متوقعا، عند 
الساعة ٢٣٫١٤ ت.غ بالكويكب 
دميورفوس بسرعة تزيد على 
٢٠ ألف كيلومتر في الساعة.

الفضــاء  ونقلــت وكالــة 
األميركية وقائع هذا االصطدام 

مباشرة على الهواء.
وقبيل دقائق من اصطدام 
املركبة بالكويكب دميورفوس 
الذي يبعد عن األرض ١١ مليون 
كيلومتر، أخذت صورة اجلرم 
تكبر شيئا فشيئا مع اقتراب 

املركبة الفضائية منه.

وفــي نقــل حــي، بثــت 
الكاميرات املثبتة على املركبة 
الفضائية صورا مذهلة للجرم 
الفلكي ظهرت فيها كل تفاصيل 
دميورفوس مبا في ذلك سطحه 
الرمــادي واحلصى الصغيرة 
التي تغطيه، وحلظة اصطدام 
املركبــة بالكويكب وحتطمها 

عليه توقف بث الصور.
ودميورفوس البالغ قطره 
نحو ١٦٠ مترا ال يشكل أي خطر 

على األرض. وفي الواقع فإن 
هذا الكويكب الصغير هو قمر 
يدور حــول كويكب آخر أكبر 

حجما يسمى ديدميوس.
ويســتغرق دميورفــوس 
١١ ســاعة و٥٥ دقيقــة للقيام 
بدورة كاملة حول ديدميوس، 
لكن وكالة «ناسا» تسعى من 
خالل املهمة التي نفذتها اإلثنني 
إلــى خفض هذه املــدة مبقدار 
١٠ دقائــق عن طريق تصغير 

مدار دميورفوس عبر تقريبه 
من ديدميوس. وسيســتغرق 
األمر بني بضعة أيام وبضعة 
أسابيع ملعرفة ما إذا كان مسار 
الكويكب الصغير قد تغير فعال 
بسبب االصطدام. وسيقوم بهذه 
املهمة علماء على األرض بفضل 
تلسكوباتهم التي سيرصدون 
بواسطتها التباين في السطوع 
لدى مــرور الكويكب الصغير 
أمام الكويكب الكبير وخلفه.

«ناسا» تنجح في أول اختبار للدفاع عن األرض من الفضاء
املركبة الفضائية «دارت» اصطدمت بالكويكب دميورفوس بقصد حتويل مساره

الكويكب دميورفوس كما بدا قبل حلظات من اصطدام املركبة دارت به ومتابعة من فريق «ناسا»  (أ.ف.پ)

ويست ملمحًا إلى كارديشيان بعد وفاة
 امللكة إليزابيث: «أنا أيضًا فقدت ملكتي»

فوجــئ جمهــور ومتابعــو مغني 
الراب األميركي كانييه ويست مبنشور 
حديث لــه قارن من خاللــه انفصاله 
عن زوجته الســابقة كيم كارديشيان 
برحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية 
التي رحلت في ٨ اجلاري.  وكتب جنم 
الراب في منشوره على مواقع التواصل 
االجتماعي «لندن، أعرف كيف تشعرين، 
فقد خسرت ملكتي أيضا»، في إشارة 

إلى طالقه من كيم كارديشيان.
وفــي الوقت الــذي رجح اجلمهور 
أنه يشــير إلى زوجته الســابقة كيم 
كارديشــيان بعــد معاناتــه لتخطــي 
انفصالهمــا، تكهن متابعــون آخرون 
أنه قــد يقصد في كالمه والدته دوندا 

ويست التي توفيت في العام ٢٠٠٧.
وجاء منشــور كانييه ويست في 
أعقاب مقابلته في برنامج «صباح اخلير 
يا أميركا» التي اعتذر خاللها لكيم أمام 
آالف املشــاهدين قائال: «إنها زوجتي. 
وأعتذر عن أي تعب سببته لها حتى 

كانييه ويست وكيم كارديشيان قبل انفصالهمافي إحباطي».

البحرية األميركية ُتصادر هيروين 
بـ ٨٥ مليون دوالر  في اخلليج

كشــفت البحرية األميركيــة أمس الثالثاء عــن مصادرة 
شــحنة هيروين من ســفينة صيد في مياه اخلليج العربي، 
واصفة هذه الشحنة باألكبر على اإلطالق هذا العام، بحسب 

موقع «العربية».
وقالــت البحرية األميركية، في بيان صادر عنها، إن قيمة 
شحنة الهيروين التي متت مصادرتها في بحر عمان تبلغ ٨٥

مليون دوالر، فيما يصل وزنها إلى ٢٫٤١٠ كجم.
وبذلك تعد هذه املصادرة أكبر عملية اعتراض للمخدرات 
في الشرق األوسط من قبل القوات البحرية الدولية هذا العام.

شاكيرا ُحتاَكم ببرشلونة وتواجه السجن للتهرب الضريبي
أ.ف.پ:   - برشــلونة 
ستحاكم النجمة الكولومبية 
شــاكيرا فــي قضيــة تتعلق 
بالتهــرب الضريبــي عقــب 
اتهامهــا بالتهــرب عــن دفع 
ضرائب بقيمــة ١٤٫٥ مليون 
يــورو بني ٢٠١٢ و٢٠١٤، على 
ما أفادت السلطات القضائية 
اإلســبانية الثالثاء. واليزال 
يتعــني حتديــد تاريــخ بدء 
احملاكمــة التي ســتعقد أمام 
محكمة برشلونة (شمال شرق 

إسبانيا) اإلقليمية.
وكانت شاكيرا (٤٥ سنة) 
التــي تؤكــد براءتهــا من أي 
عملية تهرب ضريبي أعلنت 
في نهاية يوليو رفضها عقد 
اتفاق مع النيابة العامة، معربة 
عــن عزمها علــى املضي في 

القضية حتى احملاكمة.

وبعد أيــام قليلة، أعلنت 
النيابة العامة في برشــلونة 
أنها ســتطلب السجن ألكثر 
مــن ثماني ســنوات في حق 
صاحبة أغاني «هيبس دونت 
الي» و«واكا واكا» و«لــوكا» 
وتغرميها مببلــغ ٢٤ مليون 

يورو.
وتقــول النيابــة العامــة 
إن شــاكيرا كانت تعيش في 
إسبانيا منذ ٢٠١١، وهي السنة 
التي أعلنت فيها عن عالقتها 
بنجم نادي برشلونة في كرة 
القدم جيــرار بيكيــه، لكنها 
أبقت على مقرهــا الضريبي 
في جزر باهامــاس املصنفة 
مالذا ضريبيا، حتى سنة ٢٠١٥.

وفي يونيو الفائت، أعلن 
الثنائي انفصالهما بعد عالقة 
ألكثر من عقد أثمرت طفلني. شاكيرا

أسبوع املوضة ينطلق في باريس

باريسـ  أ.ف.پ: انطلق أسبوع املوضة في باريس االثنني 
مع عرض ألحد تالمذة املصمم الشهير جان بول غوتييه.

وعلــى جري العــادة، ركز اليــوم األول مــن احلدث على 
املصممني الشــباب، مع عرض افتتاحي للمالبس النســائية 
لتشكيلة ربيع وصيف ٢٠٢٣ ضمن مجموعة املصمم فيكتور 
وينســانتو البالغ ٢٨ عاما، وهو راقص سابق تدرب على يد 

غوتييه قبل إطالق عالمته التجارية في عام ٢٠٢٠.
وقال وينسانتو لوكالة «فرانس برس» إن مجموعته هي 
«إعالن حب» من أبناء جيله، مستوحى من زمالئه املصممني 
الشــباب. وأشــار املصمم الــذي غير لون شــعره حديثا إلى 
البرتقالي، إلى أن الناس يبحثون عن «اإلبداع واحلرية واجلنون 

والفكاهة» في مالبسهم في الوقت احلالي.
وقال «نبحث عن الهروب» من الواقع.

املمثلة اليساندرا دادارو لدى مشاركتها في أسبوع باريس        (أ.ف.پ)

عرض مقتنيات أفالم
 جيمس بوند في مزاد خيري

لندن - رويترز: من سيارة أستون مارتن (دي.بي٥) إلى 
األزيــاء التي ارتداها دانيال كريج في فيلم (نو تامي تو داي) 
«ال وقت للموت»، تعرض قريبا مجموعة من مقتنيات جيمس 
بوند التذكارية للبيع في مزاد خيري احتفاال مبرور ٦٠ عاما 

على إطالق سلسلة األفالم الشهيرة.
وسيتم البيع على مستويني، األول في مزاد مباشر اليوم 
األربعــاء والثاني في مزاد عبر اإلنترنت يســتمر حتى (يوم 
جيمس بوند) الذي يوافق اخلامس من أكتوبر (تشرين األول)، 
وهو تاريــخ العرض العاملي األول ألول أفالم السلســلة عن 
العميل السري البريطاني اللطيف (دكتور نو) في عام ١٩٦٢. 
وســتعرض السيارة بسعر يتراوح بني ١٫٥ مليون ومليوني 

جنيه إسترليني (١٫٦٢ مليون و٢٫١٦ مليون دوالر).
ومن بني القطع األخرى التي ستعرض للبيع لوح إرشادي 
(كالكيت) مكتوب عليه اسم الفيلم بسعر يتراوح بني خمسة 
آالف وسبعة آالف جنيه إسترليني، باإلضافة إلى أزياء ارتداها 
ممثلون منهم رامي مالك والشانا لينش. كما سيعرض للبيع 
عدد من األزياء التي ارتداها كريج في آخر ظهور له في دور 

بوند بسعر يتراوح بني ١٥٠٠٠ و٢٠٠٠٠ جنيه إسترليني.
وســتتضمن املعروضات مركبات وساعات وأزياء أخرى 

باإلضافة إلى أدوات من أفالم بوند املختلفة.
وستذهب عائدات املزاد بشقيه املباشر واالفتراضي، والذي 
يعرض للبيع نحو ٦٠ قطعة، إلى جمعيات خيرية مختلفة.

دراجة نارية استخدمها جيمس بوند في فيلم «ال وقت للموت» (رويترز)

«آبل» تتجه إلى تصنيع
 «آيفون ١٤» في الهند

كاليفورنياـ  أ.ش.أ: ذكرت شبكة «سي إن إن» األميركية 
أن شركة «آبل» تتوجه إلى الهند لتصنيع سلسلة هواتفها 

الشهيرة «آيفون» بدال من التصنيع في الصني.
وأوضحت «سي إن إن»، أن «آبل» أشارت إلى أن تشكيلة 
«آيفون ١٤» اجلديدة تقدم تقنيات جديدة رائدة، وقدرات 
أمان مهمة، وأن الشــركة أعربت عن حماســها لتصنيع 

«آيفون ١٤» في الهند.
وتعــد الهند ثاني أكبر ســوق للهواتــف الذكية بعد 
الصني، لكن مبيعات هواتف «آبل» كافحت لالســتحواذ 
على حصة أكبر من الســوق فــي مواجهة هواتف ذكية 

أرخص يطرحها املنافسون.


