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

البقاء هللا

فاطمة مرزوق عمر مرزوق: (زوجة راشد عبداهللا محمد) ٥٥ عاما 
- النســاء فقط - قرطبة - ق١ - ش٥ - م٧ - ت: ٩٩٧٩٤٠٩٨

- شيعت.
٧٥ عاما - الرجال: جابر العلي -  شــفيقه جمعة خميس الفودري:
ق٨ - ش٣١ - م١٤ - ت: ٥٥٤٤٧٩٩٦ - النساء: الفنطاس - ق٤

- ش١٥ - م٢٦ - شيعت.
عبير علي حسني عبداهللا علي غامن: (زوجة أشرف حسني سيد علي 
الشماع) ٤٥ عاما - الدعية - مسجد البحارنة - يوم األربعاء 

فقط - ت: ٦٦٦٥٠٥٢٩ - ٩٧٦٤٥٤٥٠ - شيعت.
غزيل عبدالهادي فالح الكدم العجمي: (زوجة فهد محسن أبو جما 
العجمــي) ٦٨ عامــا - العقليــة - ق٣ - ش ٣٢٧ - م٣١ - ت: 

٩٤٩٩٤٩٣٣ - شيعت.

«هو من طلب إجراء احلوار معي»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني، 
يفســر كواليس حواره املثير للجدل 
البرتغالي كريستيانو  مع جنم الكرة 
رونالدو مؤخرا. ويضيف: واضح أنه 
كان يفكر في األمر منذ فترة، ويشعر 
باإلحباط مما يعانيه، وأراد أن يعبر عن 
ذلك، قبل ذهابه لكأس العالم في قطر.

«سأتنازل عن أموالي لقضايا خيرية قبل وفاتي»
جيف بيزوس، امللياردير األميركي، 
يعلن أنــه يخطط للتنازل عن غالبية 
أموالــه لصالح قضايــا خيرية أثناء 
حياته، دون أن يترك منها شيئا يذكر 

بعد وفاته.

«ممنوعة من احلمل بسبب مشكالتي الصحية»
سيلينا غوميز، املغنية األميركية، 
تأســف لعدم قدرتها علــى احلمل 
جراء تعاطيها عددا كبيرا من األدوية 
والعقاقير ملعاجلة مشكالتها الصحية 

النفسية واجلسدية.

«أحسست بالذنب حلصولي على كل هذه األموال»
دانيل رادكليف، املمثل البريطاني، 
يعترف بأن األموال التي حصدها بسبب 
متثيله شــخصية هاري بوتر كانت 
أكثر مما يتوقع لدرجــة أنها جعلته 

يشعر بالذنب.
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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

فرحة كويتية عارمة بفوز 
السعودية على األرجنتني.

املنتخب السعودي يفوز 
على نظيره األرجنتيني 

في نهائيات كأس العالم.

فخر العرب.. فرحتونا.
كفو.. ما قصروا 

«الصقور اخلضر».

إيراني ينصب على مواطن 
بسبائك ذهب خليجية

مواطنة سرقت حقيبة وافد 
من عربة التسوق مبركز جتاري

عبداهللا قنيص

وجه محقق مخفر شــرطة السرة لضبط وإحضار 
وافد إيراني للتحقيق معه في قضية نصب واحتيال 
سجلت بحقه، وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا أبلغ 
بأنــه تعرض للنصــب على يد وافد إيراني يشــتري 
ســبائك من دولة خليجية ويعيد بيعها، مشــيرا إلى 

انه سلم الوافد ٧ آالف دينار على دفعات.
وأضاف املجني عليه بعد عدة أشهر طالب باألرباح 
وإذ بالوافد يبلغه بتذبذب أسعار الذهب وتسبب ذلك 
فــي فقدان مدخراته واســتثماراته، وســجلت قضية 

نصب واحتيال.

مبارك التنيب

لعبت كاميرات مركز تسوق شهير دورا مهما في إغالق 
قضية سرقة وافد، حيث متت االستعانة بالكاميرات في 
حتديد هوية اجلاني غير املعلوم وتبني انها فتاة كويتية 
جرى تتبعها حتى صعدت إلى مركبتها ومن خالل لوحة 

املركبة مت حتديدها وضبطها وأقرت بالسرقة.
وبحسب مصدر أمني فإن وافدا مصريا تقدم إلى مخفر 
شــرطة ميدان حولي وذكر انه كان يضع حقيبة يد في 
عربة التسوق وخالل انشغاله في شراء أغراضه فوجئ 
بأن احلقيبة والتي كان بها ٩٥٠ دينارا وســماعة هاتف 
السلكية ومفتاح مركبة وساعة يد سوداء ومفاتيح شقته 

ومقر عمله قد اختفت دون أن يتهم أحدا.
وأضــاف املصدر: فور تســجيل قضيــة مت التواصل 
مع املركز واالســتعانة بكاميرات املراقبة والتي، أظهرت 
الكاميرات قيام فتاة بســرقة احلقيبــة ومن ثم مغادرة 
املركــز وصعودها إلى مركبتها التــي كانت متوقفة في 
مواقف السوق، ليتم التواصل مع املرور وحتديد هوية 
مالكة الســيارة وضبطها ومبواجهتهــا باملقاطع والتي 
تظهر تنفيذها للواقعة أقرت بســرقة احلقيبة مستغلة 

انشغال الوافد وبعده عن عربة التسوق.

«عاطفة امللك» أول مسلسل كوري يفوز بـ«إميي»
قالت قناة كي بي إس الكورية اجلنوبية 
أمس الثالثاء إن املسلسل الدرامي الكوري 
اجلنوبي «عاطفة امللك» أصبح أول مسلسل 
درامــي تلفزيوني كــوري جنوبي يفوز 
بجائزة إميي الدولية، وفق وكالة يونهاب 

لألنباء.
وقالت القناة املنتجة للمسلســل إنه 
مت اختياره للفوز بجائزة «إميي» الدولية 
في فئــة الروايات التلفزيونية األجنبية 
خالل احلفل اخلمســني لتوزيع اجلوائز 
الذي أقيم في مدينة «نيويورك» االثنني. 
وقد فاز املسلسل الكوري على املسلسالت 
املنافسة من الصني وإسبانيا والبرازيل.

وتــدور أحداث املسلســل املكون من 
٢٠ حلقــة حول أميرة خيالية من مملكة 
«جوســون» (١٣٩٢-١٩١٠) متت تربيتها 
كمــا لو كانت األخ التوأم ألخيها املتوفى 

وأصبحت ملك البالد.
وتعتبر جوائز «إميي» الدولية واحدة 
من أكبر ثالث جوائز في العالم للمسلسالت 
التلفزيونية، إلى جانب مهرجان «بانف» 
العاملي لإلعالم الكندي، ومهرجان «مونتي 

كارلو» التلفزيوني في «موناكو».
ويتم منح جوائز «إميي» الدولية من 
قبــل األكادميية الدوليــة لفنون وعلوم 
التلفزيــون، ومقرهــا نيويورك، ألفضل 
املسلسالت التلفزيونية التي مت إنتاجها 
وبثها في البداية خارج الواليات املتحدة. (رويترز) سيلني باكنز لدى حضورها حفل توزيع جوائز إميي  

حريق «كراتني» يستنفر 
مركزي البدع والساملية 
وُيخلي قاطني ١٢ طابقًا

حبس وتغرمي موظفة تقاضت 
راتب ١٩ يومًا بطبية مزورة

محمد اجلالهمة

استنفر مركزان من قوة اإلطفاء عصر أمس إثر اندالع 
حريق في سرداب مجمع مبنطقة الساملية.

وقــال مصدر في قــوة اإلطفاء إن آليــات من مركزي 
البدع والساملية توجهت فور تلقي بالغ باحلادث، حيث 
تبني ان السرداب يحتوي على ورق وكراتني ويقع اسفل 
بناية مكونة من ١٢ طابقا، وقد أخليت من قاطنيها، وشرع 
رجال االطفاء في مكافحة احلريق والوقوف على األضرار 
التي ميكن ان يكون قد خلفها، وشــوهدت آليات اإلطفاء 
تتوجــه للتعامل مع احلادث، وكذلــك آليات من النجدة 

والطوارئ الطبية.

عبدالكرمي أحمد

أدانت محكمــة اجلنايات موظفة حكومية عن تهم 
تتعلق بالتزوير واالستيالء، بعد اتهامها بتقدمي  «طبية» 
مزيفة ملــدة ١٩ يوما وتقاضي رواتب غير مســتحقة 

عن هذه األيام.
وقضت احملكمة بحبس املتهمة ملدة ٧ ســنوات مع 
الشــغل، وقدرت مبلغ ٥٠٠ دينار ككفالة لوقف تنفيذ 
احلكم، مع إلزامها برد الرواتب التي تقاضتها عن األيام 

الـ ١٩ وتغرميها ضعف هذه الرواتب.

ملشاهدة الڤيديواحلريق استنفر مركزي البدع والساملية

«ديناميت» ُيحقق أكثر من ١٫٦ مليار مشاهدة على «يوتيوب»
ســيئول ـ د.ب.أ: حقق مقطع ڤيديو «ديناميــت» لفريق «بي تي 
إس» الغنائي الكوري اجلنوبي، املؤلف من ســبعة أفراد، أكثر من ١٫٦

مليار مشــاهدة على منصة «يوتيوب» أمس، ليصبح بذلك ثاني أكثر 
مقاطع الڤيديو مشاهدة للفرقة، بحسب إدارة شركة الفرقة «بيج هيت 
ميوزيك». ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية اجلنوبية عن الشركة 
القول إن الڤيديو املوسيقي الذي مت طرحه في أغسطس من عام ٢٠٢٠، 
جتاوز عتبة الـ ١٫٦ مليار مشاهدة صباح أمس. وبذلك أصبح هذا ثاني 
ڤيديو موسيقي لفرقة الپوپ الكورية يتجاوز ١٫٦ مليار مشاهدة، بعد 
أغنية «بوي ويذ الف». يشار إلى أن أغنية «ديناميت»، هي أول أغنية 
تؤديها الفرقة باللغة اإلجنليزية، نوع الديسكو-پوپ، عن الفرحة والثقة.
وبهذه األغنية احتلت الفرقة املركز األول في قائمة بلبورد ألفضل 
١٠٠ أغنيــة لفئة األغاني الفردية عام ٢٠٢٠ وحصلت على ترشــيحها 

«ديناميت» رشحت «BTS» جلائزة «غرامي»جلائزة غرامي.

ُخمس الشباب األملاني.. «مديون»!

دراسة أميركية: 
الكوليسترول اجليد «عنصري»

برلني ـ د.ب.أ: كشفت دراسة استقصائية، عن أن خمس 
الشباب في أملانيا عليهم ديون، وأن العديد من الشباب الذين 
تتــراوح أعمارهــم بني ١٤ و٢٩ عاما قلقون بشــأن التضخم 

واحلرب.
وأظهرت الدراسة، التي نشرها الباحثان الشابان زميون 
شنيتســر وكالوس هورملان، أنه على الرغم من ذلك اليزال 
جيل الشــباب راضيا نســبيا عن وضعه الشــخصي، حتى 
لو كانت هناك مخاوف متزايدة من انتهاء سنوات الرخاء.

وفي أكتوبر أجرى الباحثان مســحا شــمل ١٠٢٧ مراهقا 
وشــابا عبر اإلنترنت من أجل دراســة اجتاه «الشــباب في 

أملانيا»، والتي جترى كل ستة أشهر.
وقال ٢٠٪ من املراهقني والشباب إن عليهم ديونًا. ووفقا 

للدراسة، فإن هذا «اكتشاف مرعب». 

رويترز: أفادت دراسة أميركية، بأن املفهوم الشائع عن أن 
مستويات الكوليسترول «اجليد» في الدم ميكن أن تشير إلى 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب ليس صحيحا بالقدر نفســه 
بالنسبة للسود والبيض، وقد يكون املقياس ذاته أقل قيمة 

مما كان يعتقد سابقا.
ويعتقد أن أنواعا مختلفة من الكوليسترول لها تأثيرات 

صحية أو غير صحية على اإلنسان.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية (الكلية األميركية 
ألمــراض القلب) ارتباط املســتويات املنخفضة مما يســمى 
بالبروتني الدهني العالي الكثافة (إتش.دي.إل) أو الكوليسترول 
«اجليد» باحتماالت أعلى لإلصابة مبشاكل في القلب، ولكن 

فقط في املشاركني البيض.
وقــال الباحثون إنه على عكس مــا كان يفترض عموما، 
فإن املستويات املنخفضة من (إتش.دي.إل) ال تشير إلى أي 

خطر أعلى لإلصابة بأمراض القلب لدى السود.


