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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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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

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

البقاء هللا

منيره حســني علي بوقماز: (أرملة علي محمــد علي عبدالعزيز 
اخلليفي): ٧٩ عاما - الرجال: كيفان (ديوان بوقماز) - ق٦ - ش 
عبداحلميد الصانع - العزاء األحد واالثنني) - ت: ٩٩٨٨٢٣٤٤

- ٦٦٦٣٦٧١١ - النساء - كيفان - ق٦ - ش عبداحلميد الصانع 
(من اخللف) العزاء عصر الســبت واألحــد واالثنني - ت: 

٦٦١٥٤٠٤٠ - شيعت.
٦٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  راشد صنت دغيمان الغضوري:

٩٩٢١٤٢١٠ - ٩٩٨٦٠٢٧٥ - ٩٩٦١٦٥٠٥ - شيع.
فتحيه عبداللطيف يوسف: (أرملة محمد معتوق إبراهيم العسالوي) 
٧٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ٩٩٩٤٢٣٣٥ - النساء: 

السالم - ق٦ - ش٦٠٧ - م١٦ - ت: ٩٩٦٥٥٧٣٣ - شيع.
٨٧ عاما - صباح السالم - ق٧ - ش٥ منور حمود عايد الرشيدي:

- م١١ - ت: ٩٩٧٦١٨٨٨ - ٩٩٨٨٤٤٨٠ - شيع.
مرزوقه محمد مرزوق الرشدان: (أرملة عبدالرحمن عبداهللا الرشدان) 

٨٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٨٧٦٢٩٨ - شيعت.
٦٢ عاما - الرجال: جابر العلى - ق٧ -  نوال صالح ســعد العلى:
ش٣٩ - م ٢٩ - ت: ٦٦٧٨٨٣٣٢ - النساء: مبارك الكبير - ق٨

- ش١٦ - م١٠ - شيعت.
٥٤ عاما - الرجال: حسينية آل ياسني  ميثم علي حسن بوعباس:
- املنصورية - ت: ٩٩٦٨٧٩٨٩ - النساء: غرب مشرف - ق٢

- ش٢٠٩ - م ٨١ - ت: ٦٥٨٢٣١٩٨ - شيع.

«لن أعود إلى التمثيل أبدا»
الدوقة ميغان ماركل، زوجة األمير 
أنهم  البريطاني هاري، تؤكد: رغم 
يقولون: أبدا ال تقــول أبدا. لكني 
انتهيت من التمثيل ولن أعود أبدا.

«ال أربح باملضاربات كوارين بافيت»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يؤكد انه يكسب أمواله من مشروعات 
حقيقية وليس كمجرد مضارب في 

البورصة.

«١٤ عملية جراحية في بطني»
ماثيو بيــري، املمثل األميركي، 
يحتفل بانتصــاره في معركته مع 
اإلدمان، ويؤكد: جراح بطني تذكرني 

بأال أعود لإلدمان.

«أشعر بالعار من بعض صوري»
سيلينا غوميز، املغنية األميركية، 
تؤكد ندمها علــى بعض صورها، 

وتؤكد: لم أعد أحب الشهرة.

«لن تكتب روايات هاري بوتر جديدة»
دانيل رادكليف، املمثل البريطاني، 
يفصح عن وعد املؤلفة ج. ك. رولنغ 
بأال تكتب روايات جديدة عن هاري 
بوتر، ويؤكد: تكفيني ١٠ سنوات من 

هاري بوتر.

أبعد من الكلمات

٤:٣٥الفجر

٥:٥٤الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٥العصر

٥:١٠املغرب

٦:٢٨العشاء

العظمى:  ٣٤
الصغرى:  ١٨

أعلى مد: ١٠:٢٩ ص ـ ١١:٠٧ م
أدنى جزر: ٠٤:٤٠ ص ـ ٠٢:٠٥ م 

منع سفر مواطن عبر 
«النويصيب» حليازته حبوبًا 

ومخدرات وأدوات تعاط

سعود عبدالعزيز

ضبط رجال جمارك النويصيب بقيادة مراقب جمارك 
النويصيب سامي الشرف مواطنا من مواليد ١٩٩٣ أثناء 
مغادرتــه البالد وبحوزته مواد مخدرة وحبوب وأدوات 

تعاط.
وقال مصدر لـ «األنباء»، إن رجال اجلمارك اشتبهوا 
في شــاب لدى مغادرته البــالد ليتم إخضاعه للتفتيش 
وعثــر بحوزته على كمية من واملــواد املخدرة املختلفة 
من قطع حشــيش وحبوب مختلفة، وعليه متت إحالته 

واملضبوطات إلى جهة االختصاص.

جانب من املضبوطات

أمن

إبعاد ٦٧ مخالفًا في حملة 
على مقاٍه وبقاالت متنقلة

أســفرت حملة لرجال اإلدارة العامة ملباحث شــؤون 
اإلقامة عطلة نهاية األسبوع، عن ضبط ٦٧ مخالفا ومخالفة 
لقانون اإلقامة والعمل، فيما أكد مصدر أمني ان املخالفني 
ســتتم إحالتهم إلى إدارة اإلبعاد اإلداري بعد التأكد من 

عدم وجود قضايا مطلوبني عليها.
وقال مصدر أمني ان احلملة األمنية استهدفت مقاهي 
وبقاالت متنقلة، مشيرا الى ان مفتشني من وزارة التجارة 
وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة شــاركوا 
في احلملة، وان عددا من املقاهي وجدت بداخلها نســاء 

مسجلة بحقهن قضايا تغيب.
وذكر املصدر أن محاضر حررت ألصحاب ومالكي تلك 

املقاهي والبقاالت لتشغيل عمالة مخالفة.

املخالفون سيحالون إلى إدارة اإلبعاد

مواطنة تتهم طليقها 
بسرقة عش الزوجية

ضبط خليجي حاول تهريب 
٤ أحداث «بدون» عبر «الساملي»

محمد اجلالهمة

أمــر وكيل النائب العام، بتســجيل قضية بتصنيف 
جنح، وبعنوان سرقة. وجاء األمر بعد أن أخطر من قبل 
أحد مخافر العاصمة ببالغ تقدمت به مواطنة اتهمت من 
خالله زوجها الدكتور بسرقة أغراض من عش الزوجية.

وبحسب إفادة املبلغة (٤٩ عاما)، فإنها كانت في زيارة 
إلى منزل أسرتها ولدى عودتها فوجئت باختفاء أغراض 
ثمينة من منزل الزوجية، مشيرة إلى ان اخلادمة أبلغتها 

بأن طليقها، وهو دكتور، هو من سرق األغراض.
هذا، ولم توضح فــي البالغ ما إذا كان الزوج املدعى 

عليه طبيبا أم أكادمييا.

سعود عبدالعزيز

اقتيــد خليجي و٤ أحداث إلــى التحقيق على خلفية 
قضية اخلــروج من البالد بصورة غير شــرعية، وقال 
اخلليجي إنه لــم يتقاض مقابال ماليا إلخراج الشــباب 

األربعة عبر منفذ الساملي.
وبحسب مصدر أمني، فإن رجال منفذ الساملي اشتبهوا 
في مركبة رباعية مساء أمس وبتفتيشها مت العثور على 
٤ أحداث أخفوا أنفسهم في وضعية النوم، مشيرا الى ان 
قائد املركبــة اخلليجي زعم انه واألحداث األربعة كانوا 
بصدد العودة بنفس الطريقة بعد حضور مناسبة، فيما 
ذكر األحداث األربعة أنهم دفعوا مقابال ماليا الى اخلليجي 

للقيام بهذا العمل غير املشروع.

ألبوم تايلور سويفت يسبب أعطاًال على «سبوتيفاي»
 - أجنيليــس  لــوس 
األلبــوم  (أ.ف.ب): تســبب 
العاشــر للمغنية األميركية 
تايلور سويفت «ميدنايتس» 
عودتهــا  يجســد  الــذي 
التدريجيــة إلــى موســيقى 
البوب، في أعطال على خدمة 
«ســبوتيفاي» في أكثر من 
بلد، لدى إصداره على منصة 
البث الصوتي منتصف ليل 

اخلميس.
الواليــات املتحدة  ففــي 
وفرنســا وبريطانيــا مثال، 
اضطــر محبــو النجمة إلى 
االنتظار طويال لالستماع إلى 
األلبوم اجلديد على املنصة.

ونشــر كثر من املعجبني 
املغتاظــني لقطــات لتنبيــه 
ظهــر على شاشــاتهم، نص 
على اآلتي: «حصل خطأ ما. 
حاول مرة أخــرى». وغالبًا 
ما كانت هذه املشكلة الفنية 

حتل في غضون ساعة.
وما لبث األلبوم املرتقب 
أن حقق نسبة استماع كبيرة 
على املنصة التي أعلنت بعد 
ظهر اجلمعــة عبر «تويتر» 
أن «تايلور سويفت حطمت 
الرقم القياسي ألكبر عدد من 
املستمعني إلى ألبوم في يوم 

واحد».
وتتمحــور األغنيــات الـ 
١٣ فــي األلبوم بالكامل على 
الليل،  موضــوع منتصــف 
وكتبت سويفت عبر «تويتر» 
أن «ميدنايتس» هو «قصة ١٣
ليلة بال نوم متناثرة طوال 
حياتها»، مشيرة إلى أن كل 
األغنيات فيه «تشكل صورة 
كاملــة لشــدة هذه الســاعة 

املجنونة والغامضة».
ويتضمــن األلبوم أغنية 
ذي  أون  «ســنو  بعنــوان 
بيتش» تتشارك فيها سويفت 
تايلور سويفتفي دويتو مع النا ديل راي.

«نتفليكس» بعد وفاة امللكة: وقائع «ذي كراون» حقيقية
لندن - (أ.ف.پ): أضافت 
«نتفليكــس» أســفل املقطع 
الترويجــي ملسلســلها «ذي 
كراون»الذي يتنــاول حياة 
الراحلــة  ملكــة بريطانيــا 
إليزابيث الثانية وحقق جناحا 
جماهيريــا واســعا، عبــارة 
توضــح أنه عمــل «روائي» 
يســتند الى وقائع حقيقية، 
بعد انتقادات حادة وجهتها 

إليه شخصيات بريطانية.
وباتــت اجلملــة اآلتيــة 
موجــودة في أســفل املقطع 
الدعائــي للمسلســل علــى 
«يوتيوب» وموقع «نتفليكس» 
اإللكتروني: «يروي هذا العمل 
الدرامي الروائي املستند الى 
وقائع حقيقيــة قصة امللكة 
إليزابيــث الثانية واألحداث 
السياسية والشخصية التي 

طبعت عهدها».
وكانت املنصة متتنع حتى 
اآلن عن استجابة املطالبات 
بإضافــة هذا التنبيــه. لكن 
إلــى  االنتقــادات املوجهــة 
املسلسل تصاعدت مع اقتراب 
انطالق املوسم اخلامس في 

٩ نوفمبر املقبل.
ووصف رئيــس الوزراء 

إزاحة امللكة في تسعينيات 
العشرين، وضغوطه  القرن 
على ميجور لدفع والدته إلى 

التنحي عن العرش.
أما املمثلة جودي دنش 

التي أدت دور امللكة فيكتوريا 
في املسلسل، فانتقدته هي 
األخرى، واصفــة إياه بأنه 
«ظالــم بقســوة» للعائلــة 

املالكة.

أحد مشاهد املسلسل

البريطانــي الســابق جــون 
ميجور املسلسل بأنه «برميل 
من الهراء» بعدما أفادت وسائل 
إعالم بريطانية بأن املوسم 
اخلامس يظهر تشالز محاوال 

الشرطة حتقق مع مطاعم 
أملانية بسبب.. سيخ كباب!

فرانكفــورت ـ د.ب.أ: يبدو أنه من الصعب جتنب 
دونــر كباب (شــاورما اللحم) في أملانيــا. ويبدو أن 
اللفائف املليئة بلحم الضأن املقطعة على الشــوايات 

العمودية العمالقة باتت تباع في كل زاوية.
ومع ذلك، بلغ األمر مداه مع إحدى الســيدات يوم 
اجلمعــة، عندما تعرضت ســيارتها حلــادث مع أحد 

أسياخ الكباب.
وقالت الشــرطة إن املــرأة (٣٨ عاما) لم تســتطع 
جتنب االصطدام بعقبة غير عادية أثناء قيادة سيارتها 
في بلدة لينز أم راين الشــرقية الصغيرة. فقد انتهى 
األمر بسيخ الكباب حتت السيارة، مما جعلها عاجزة 

عن احلركة.
ولم يتضح بعد كيف انتهى املطاف بذلك السيخ على 
الطريق. وقالت الســلطات إنه سيتعني على الشرطة 
«زيــارة العديد من مطاعــم الكباب القريبة كجزء من 

التحقيق».

نواب يقترحون السماح 
للموظف احلكومي مبزاولة 

أعمال خارج أوقات العمل.

افتتاح مبهر ملوسم الرياض 
٢٠٢٢ وسط حضور اآلالف 

ومتابعة املاليني عامليًا.

يستاهلون أهل الكويت.نتمنى كل التوفيق لألشقاء.

الرسام مندهش من إيقاف حفله بسبب التدافع 
وَيِعد جمهوره في الكويت بحفل آخر أكبر

مفرح الشمري  - مبارك التنيب

بعــد مــرور ٤٥ دقيقة من 
صعوده على خشــبة املسرح، 
أوقفــت وزارة االعــالم حفــل 
املطرب العراقي حسام الرسام 
بســبب التدافــع مــن بعــض 
اجلماهيــر الذيــن ال يحملون 
تذاكر للحفــل، األمر الذي ادى 

احلفل؛ ألنه من األمور املعتادة 
التي حتدث في جميع حفالته 
التي يحييها في الوطن العربي، 
واعدا جمهوره في الكويت بحفل 
غنائــي آخــر يكون فــي قاعة 
أكبر من القاعة التي احتضنت 

حفلته.
هــذا، وقال مصــدر أمني لـ 
«األنبــاء» إن بعض احلضور 

حاولوا الدخول عنوة إلى القاعة، 
فتعامل معهم مســؤولو األمن 
الشــرطة باستخدام  وتدخلت 
رذاذ الفلفــل لتفريقهم بعد أن 
حدث شجار من أجل الدخول.
وأضاف املصدر: مت ضبط ٦
أشخاص اشتركوا في الشجار 
لتتــم إحالتهــم إلــى اجلهــات 

املختصة.

«اإلعالم» أوقفته بعد حدوث مشادات لرغبة احلضور في الدخول بعد نفاد تذاكره

جانب من التدافع حسام الرسام خالل احلفل

الى حدوث فوضى عارمة نتجت 
عن بعض املشادات بني احلضور 
واجلهة املنظمة للحفل ما تسبب 

في وقف احلفل نهائيا.
واستغرب املطرب العراقي 
حســام الرســام، فــي مؤمتره 
الصحافي الذي عقد ظهر امس 
السبت، أن يكون تدافع اجلمهور 
ونفاد التذاكر سببا في إيقاف 


