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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

بدء تغطية «عافية» لعالج 
احلاالت الطارئة للمتقاعدين 

خارج البالد.

«دراسة»:  مفاجأة غير سارة.. 
مصابو «كورونا» سيعانون 
من أعراض طويلة األمد.

يستاهلون.. عليهم بالعافية.ألم ننتِه بعد؟!

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

البقاء هللا

٨٠ عاما - الرجال: ديوان الدويسان  محمد إبراهيم سعود الدويسان:
- الشــامية - ق٢ - ش٢٥ - م٥ - ت: ٩٩٦٦٦٦٣٨ - النساء: 

مشرف - ق٢ - ش٨ - ج٢ - م١٩ - شيع.
مكيه حسن عاشور: (أرملة حسني غلوم حسني) ٩٠ عاما - حسينية 
أحمد عاشور - العزاء من يوم األحد ٢٠٢٢/١٠/١٦ - ت: ٩٩٠٠٨٨٥٣

- ٥٠٢٢٤٩٩١ - شيعت.
٤١ عاما - الرجال: الدعية - مسجد البحارنة  علي جمال احمد دشتي:
- ش راشد بن احمد الرومي - ت: ٩٩٧٧٧٦٥٤ - ٩٩٦٧٩٦١١ - 
النساء: العدان - ق٢ - ش٧١ - م٢ - ت: ٩٩٠٩٠٨٤٥ - شيع.

٥٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  وليد محمد نايف املزعل:
٩٩٧٠٢٩٧٠ - ٦٦٣٢٥٨٨٧ - النساء: جابر العلي - ق٣ - ش١٢

- م٢٥ - ت: ٩٩٠٦٣٠٠٥ - شيع.
شــريفة محمد ليلي: (أرملة عبداهللا املسند املطيري) ٧٢ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٧١٧٧٧٦٧ - النساء: شمال غرب 
الصليبخات - ق١ - ش١٤٦ - م٢٨ - ت: ٩٧٣٨٧٨٩٢ - شيعت.

٨٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  سعد محمد ســعد:
٩٤٤٨٠٠٤٤ - النساء: الفحيحيل - ق٩ - ش أبوفراس - م٤٣

- ت: ٩٩٤٠٣٠٠٣ - شيع.
هيفاء احمد دخيل املسيعيد: (أرملة صالح مبارك صالح جوهر) ٦٣
عاما - الرجال: السالم - ق٧ - ش٧٠٧ - م٧ - ت: ٩٩٥٥٧٥٨٦

- النساء: حطني - ق٣ - ش٣٢٩ - م٩ - شيعت.
اسهيه فرج عوض العازمي: (أرملة محمد مبارك بن كريوين) ٧٤
عاما - الرميثية - ق١١ - ش١١٠ - م١٦ - ت: ٩٩٨٦٤٤٦٩ - شيعت.

٧٧ عاما - الرجال: الزهراء - مسجد  مال اهللا يوسف علي مال اهللا:
اإلمام الباقر - ت: ٦٦٦٨٨٢٣٣ - النساء: الرميثية - حسينية 

العترة الطاهرة - ت: ٦٦٨٠٩١١٤ - شيع.
٧٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  فهد براك عبداحملسن الشايجي:

٩٠٠٩٣٥٥٥ - شيع.
٤٧ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  نايف عبدالهادي زيد احلوري:

٩٩٨٠٩٦٤٧ - ٦٦٢٢٨٥٥٥ - شيع.

«ثقوب رصاص بالكرسي الذي جلست عليه»
املمثلة  جيســيكا شاســتيان، 
األميركيــة، حتكــي تفصيــالت 
زيارتها املخيفة ألوكرانيا وللرئيس 
فولودميير زيلينسكي، وتؤكد: ثقوب 

الرصاص في كل مكان.

«هوليوود حتبب العنف لألطفال»
بيل ماهر، املذيع األميركي، ينتقد 
أفالم هوليوود ويؤكد أنها تعرض 
ما يعادل ٢٠٠ ألف مشهد عنف لكل 

طفل قبل سن البلوغ.

«خططت له أن يكسر أنفي»
بيج شــو، املصارع األميركي 
احملترف، يؤكد أنه هو صاحب فكرة 
أن يقــوم املالكم فلويد مايويزار 
بكسر أنفه أثناء شجار مفتعل على 
املســرح كي يشد انتباه جماهير 

دبليو دبليو إي.

«فن التمثيل معاكس لفن الغناء»
هاري ستايلز، املغني البريطاني، 
يرى أن الغناء تعبير عن الذات، بينما 
التمثيل هو فن التظاهر بأنك شخص 

آخر.

أبعد من الكلمات

٤:٣٠الفجر
٥:٤٩الشروق

١١:٣٤الظهر
٢:٥٠العصر

٥:١٧املغرب

٦:٣٤العشاء

العظمى:  ٣٦
الصغرى: ١٩

أعلى مد: ٠٢:١١ ص ـ ٠٥:١٣ م
أدنى جزر: ١٠:٠٣ ص ـ ٠٩:٤٥ م

«األدلة اجلنائية» لتحديد سبب حريق «املركزي»

مشكلة في الطائرة احلكومية 
متدد إقامة وزير أملاني بواشنطن

محمد اجلالهمة

قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس 
صباح أمس يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن اخلاص اللواء عبداهللا سفاح املال 
بتفقــد موقــع احلريق الذي اندلع في الســجن 

العمومي. 
وكان مصــدر أمنــي رجــح فــي تصريح لـ 
«األنبــاء»، أن يكــون احلريق، والــذي وصفه 
باحملدود، مفتعال، مشيرا الى أن نزيلني أصيبا 
بحروق ونقال للعالج، وتشير التحقيقات إلى 
أنهمــا افتعال احلريق في زنزانــة يقيمان فيها 

بالسجن العمومي.

يشــار إلى أن عمليات الــوزارة تلقت بالغا 
بانــدالع حريــق في الســجن العمومــي ٣ في 
الســاعات األولى من صباح أمس، وعلى الفور 
انتقل إلــى موقع البالغ مدير عام املؤسســات 
اإلصالحيــة باإلنابة العميد عدنان مراد ومدير 
السجن العمومي العقيد هزاع اجلعيب وعدد من 
القيادات األمنية بالسجن العمومي، ومتكنت قوة 
اإلطفاء العام من الســيطرة على احلريق الذي 
أســفر عن إصابة ٢ من نزالء السجن بإصابات 
متوسطة واختناق عسكري، ومت إسعافهم في 
املوقع، وإبالغ النيابة العامة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة وانتداب األدلة اجلنائية للوقوف على 

أسباب احلريق.

واشنطن - د.ب.أ: اضطر وزير املالية األملاني كريستيان 
ليندنر، إلى متديد إقامته في واشنطن بسبب مشكلة في 

طائرة حكومية.
وكان مــن املقرر أن يغادر ليندنر يوم اجلمعة إال أنه 
اضطــر إلى التحول إلى طائــرة جتارية في وقت الحق 
مســاء اجلمعة، ليعــود بقية الوفد إلــى أملانيا على منت 

طائرة حكومية عصر السبت.
وكان ليندنــر يحضر اجتماعــات اخلريف لصندوق 

النقد الدولي في الواليات املتحدة.
يذكر أن هذه ليســت املرة األولى التي تتســبب فيها 
طائــرة حكوميــة تعاني من مشــكلة فــي تغيير خطط 
مسؤولني أملان بارزين. وكان الرئيس األملاني فرانك فالتر 
شتاينماير قد اضطر إلى تأجيل عودته من إثيوبيا بعض 
الوقت بعد ظهور مشــكلة في طائرتــه عام٢٠١٩ ، وقبل 
ذلك غابت املستشارة األملانية السابقة اجنيال ميركل عن 
صورة جماعية في قمة مجموعة العشرين في األرجنتني 
عام ٢٠١٨، وفي العام نفسه اضطر أوالف شولتس وزير 
املالية آنذاك إلى استقالل رحلة جتارية للعودة من اجتماع 
لصندوق النقد الدولي في بالي بإندونيســيا، وكان ذلك 

أيضا بسبب مشكلة في الطائرة احلكومية.

الفريق أنور البرجس واللواء عبداهللا سفاح خالل تفقد موقع حريق «املركزي»

سلب «تور» ٤٢٠ دينارًا بالقوة 
وبانتحال صفة مباحث في الصليبخات

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال مباحث العاصمة في البحث عن شــخص مجهول سلب 
وافدا افغانيا مبلغا من املال، وذلك بعد ان قام اجلاني بضرب املجني عليه 
وأجبره على أن يصعد الى مركبته بزعم انه من رجال املباحث، فيما وجه 
وكيل النائب العام بتسجيل القضية باعتبارها سلبا بالقوة وبتصنيف 

جنايات وأرفق في ملف القضية تقريرا طبيا يعزز إفادات الوافد .
وبحسب مصدر أمني واستنادا الى تفاصيل القضية، فإن وافدا افغانيا 
من مواليد ١٩٧٨ ويدعى «ح.تور» تقدم الى مخفر شمال غرب الصليبخات 

وابلغ عن تعرضه للسلب بالقوة وانتحال صفة مباحث.
واضاف املبلغ انه وخالل ســيره على االقــدام مبنطقة الصليبخات، 
وقفــت الى جواره مركبة وادعى صاحبهــا انه من رجال املباحث وامره 
ان يصعد الى املركبة، وعندما صعد طلب منه حافظة نقوده لتفتيشــها 

بزعم انه يتعاطى مخدرات، ومن ثم سلب من داخلها ٤٢٠ دينارا.

توقيف ٥٥ ألف سلفادوري الرتباطهم بعصابات!

«املفرقعات التقليدية» تعود 
إلى لندن بعد غياب سنتني

ســان ســلفادور - أ.ف.پ: أوقفت 
الشرطة في السلفادور أكثر من ٥٥ ألف 
شخص يشتبه بأنهم أعضاء في عصابات 
منذ أعلن الرئيس جنيب بوكيلة إطالق 
«حرب» على املجموعات اإلجرامية قبل 
سبعة أشهر، بحسب ما ذكرت السلطات 

اجلمعة.
العــدل غوســتافو  وقــال وزيــر 
فيالتورو، إنــه «مت تنفيذ أكثر من ٥٥

ألف عملية قبض» على أشخاص يشتبه 
بأنهم أعضاء في عصابات منذ مارس، 
عندما منحت احلكومة سلطات طارئة 

لتوقيف مشــتبهني من هذا النوع دون 
احلاجة إلى مذكرات.

ويضاف العدد إلى ١٦ ألف شخص مت 
توقيفهم قبل منح احلكومة السلطات 

الطارئة.
وتعد موجة االعتقاالت غير مسبوقة 
فــي البلد الذي يعد ٦٫٥ ماليني نســمة 
وعانى لعقــود من العنف الذي تقوده 
عصابات نافذة مثل «مارا سالفاتروشا» 

و«باريو ١٨».
وقال فيالتورو بينما سعى لتمديد 
ســابع للســلطات الطارئــة «ننتصر 

في احلــرب (على اجلرميــة املنظمة) 
وســنواصل نشــر اآلالف من عناصر 
الشرطة واجلنود يوميا لتوقيف هؤالء 

اإلرهابيني».
وقد صادرت قوات اجليش والشرطة 
١٦٤٤ سالحا ناريا و٢٠٢٦ مركبة و١٢٨٤٢
هاتفا نقاال و١٫٢ مليون دوالر، بحسب 

وزير العدل.
وتنشئ سلطات السلفادور القضائية 
سجنا ضخما لـ ٤٠ ألف مجرم مشتبه 
بهم في تيكولوكا  وسط البالد للتعامل 

مع األعداد الكبيرة للسجناء.

لندنـ  أ.ف.پ: تعود عروض األلعاب النارية ملناسبة 
رأس السنة في لندن بعد إلغائها لعامني على التوالي 
بسبب جائحة كوفيد-١٩، على ما أعلن رئيس بلدية 

العاصمة البريطانية اجلمعة.
وستطلق املفرقعات من ضفاف نهر تيمز قرب عجلة 
لندن الكبيرة (لندن آي). وستطرح نحو مائة وثالثة 
آالف تذكرة للبيع اعتبارا من يوم اجلمعة املقبل بسعر 

١٥ جنيها استرلينيا (نحو ١٧ دوالرا).
وقال رئيس البلدية العمالي صادق خان في بيان 
«أنا سعيد بعودة عرض األلعاب النارية، وألن سكان 
لندن وزائري عاصمتنا سيتمكنون مجددا من التجمع 

على ضفاف نهر تيمز الستقبال العام اجلديد».
وكان عــرض املفرقعات التقليدية اســتبدل خالل 
العامــني املاضيني بأحداث في مواقــع عدة نقلت عبر 

اإلنترنت.

٦٢ قضية بيئية و٨٦ «مخدرات» في أسبوع
مبارك التنيب

كشفت االحصائية اخلاصة بقطاع االمن العام خالل اسبوع 
وحتديدا في الفترة من ٨ حتى ١٤ الشهر اجلاري عن ضبط 
١٥ مطلوبا جنائيا و٤٠ متغيبا و١٦٧ مخالفا لقانون اإلقامة 
«انتهاء اقامة» الى جانب حترير ٦٢ قضية ومخالفة بيئية، 
كما اســفرت احلمالت االمنية التي بلغت في الفترة نفسها 
٧٥٠ حملة عن إحالــة ٨٦ ملف قضية مخدرات وخمور الى 
مكافحــة املخدرات منها ٨١ قضية مرتبطة بحيازة مخدرات 
والبقية حيازة خمور للتعاطي واالجتار، كما حرر منتسبو 
القطاع ٣٠٩٩ مخالفة و٢٦ مخالفة التوقف في مواقف خاصة 

باملعاقني. 
كما تعامل األمن العام خالل الفترة سالفة الذكر مع ٩٥٦

حادثــا مروريا. علــى صعيد آخر، ألقى رجــال األمن العام 
القبــض على ٣ وافديــن مت توقيفهم وعثر معهم على كمية 

من السجائر املعدة للبيع. جانب من املضبوطات

أمن

كريستيان ليندنر

واشنطن ـ أ.ف.پ: الحظ علماء فلك أكثر 
وميض ضوئي توهجا على اإلطالق، ينبعث 
على مسافة ٢٫٤ مليار سنة ضوئية من األرض، 
ومن احملتمل أن يكون ناجتا عن والدة ثقب 

أسود.
وقد رصد انفجار أشــعة غاما، وهو أكثر 
أشــكال اإلشــعاع الكهرومغناطيسي كثافة، 
ألول مرة بواسطة تلسكوبات في مدار حول 

األرض في التاسع من أكتوبر.
واليزال ضوؤه املتبقي قيد الدراســة من 

جانب علماء في جميع أنحاء العالم.
ويشير العلماء في تقديراتهم إلى أن هذه 
االنفجارات، التي تستمر دقائق عدة، ناجتة 
عن موت جنوم عمالقــة، يزيد حجمها على 
حجم الشمس بثالثني ضعفا، وفق ما أوضح 
عالم الفيزياء الفلكية برندان أوكونور لوكالة 

فرانس برس.
حيث ينفجر النجم ويتحول إلى مستعر 
أعظم، قبل أن ينهار على نفسه ويشكل ثقبا 
أســود. ثم تشــكل املادة قرصا حول الثقب 

األسود، ويتم امتصاصه وإطالقه هناك على 
شكل طاقة تنتقل بسرعة توازي ٩٩٫٩٩٪ من 

سرعة الضوء.
وأطلق الوميض فوتونات حتمل ١٨ تيرا 
إلكترون فولت من الطاقة (١٨ تليها ١٢ صفرا)، 
وهو رقم قياسي، وأثر على اتصاالت املوجات 

الطويلة في الغالف اجلوي لألرض.
وقــال أوكونــور «هــذا يحطــم األرقــام 
القياســية، سواء في كمية الفوتونات أو في 
طاقــة الفوتونات التي تصل إلينا»، مضيفا: 
«إن هذا اجلســم الالمع، بهذا القرب، هو في 
احلقيقة حدث يحصل مرة واحدة في القرن».
وأوضح أن «أشعة غاما تطلق بشكل عام 
فــي غضون ثوان كمية الطاقة نفســها التي 
أنتجتها شمسنا أو ستنتجها طوال حياتها. 
وهذا احلدث هو أملع وهج ألشــعة غاما على 

اإلطالق».
 ،GRB٢٢١٠٠٩A ولوحظ التوهج املســمى
صباح األحد بواسطة تلسكوبات عدة، يتبع 
كثير منها لوكالة الفضاء األميركية (ناسا). لقطة نشرتها «ناسا» لرصد مرصد سويفت الفضائي للوميض املتوهج  (أ.ف.پ)

كييــڤ - (د.ب.أ): أعلــن مســؤول 
عســكري أوكرانــي أن هنــاك نحــو ٤٠

ألف امرأة يخدمن في القوات املســلحة 
األوكرانية.

وقــال الليفتنانــت جنرال ســيرهي 
ناييف من القيادة العليا للقوات املسلحة 
في تصريحــات للتلفزيــون األوكراني 
اجلمعــة إن أكثر مــن ٥ آالف امرأة على 
خط املواجهة في العمليات القتالية مع 

القوات الروسية.
وأضاف قائال: هنــاك ٨٠٠٠ ضابطة 
باجليــش األوكرانــي، مبينــا أن جميع 
املناصب العســكرية مفتوحة للنســاء، 
فهنــاك قناصــة، وقادة مركبــات وقادة 
وحدات مدفعية، وقادة وحدات طائرات 

دون طيار من النساء.
ووفقــا ألرقام ســابقة مــن الرئيس 
فولودميير زيلينســكي، تشكل النساء 

٢٢٪ من القوات املسلحة األوكرانية.
ويقول البيان الرئاسي السابق إنه عند 
بداية الغزو الروسي في فبراير بلغ عدد 
اجليش األوكراني نحو ٢٠٠ ألف جندي. 

ُخمس اجليش األوكراني من النساءُخمس اجليش األوكراني من النساء

وميض فضائي يدهش علماء الفلك بتوهجه القياسيوميض فضائي يدهش علماء الفلك بتوهجه القياسي


