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

البقاء هللا

٧٩ عاما - مسجد النقي - الدسمة -  مرمي عبداهللا محمد حسن:
عصراً - ت: ٩٩٧٣٧٦٧٧ - ٩٠٠٥٣٠٠٢ - ٩٧٥٤٣٣٣٥ - شيعت.
٧١ عاما - الرجال: حسينية بوعليان  كاظم محمد أحمد اجلمعة:
- الدعية - قطعة ٥ - ت الرجال: ٩٩٧١٣٣٣٠ - النساء: بيان - 

ق٥ - ش٣ - م٢٦ - ت النساء: ٢٥٣٨٨١٨٨ - شيع.
جناة هديب عبداهللا خادم: (زوجة جمال إبراهيم ســكيني) ٦٣
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٧٩٢٣٣٣٦ - 
النساء: الروضة - ق٥ - شارع البارودي - م٥ - ت النساء: 

٩٦٦٦٣٠٠٤ - شيعت.
٧٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت:  نيران ياسني محمود الرديني:
٩٩٩٣٩٧٩٦ - النساء: العدان ـ ق ٨ ـ ش ١٤ ـ م ١٩ ـ شيعت.
٦٢ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  علــي معيوف علي الظفيري:

٩٩٧٨٤٤٨٠ - شيع.
٦٢ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  وليد عبداللطيف أحمد الناصر:

٦٦٢٦٠٦٦٧ - شيع.

«هي أخطر شخص في العالم»
مايك بومبيو، وزيــر اخلارجية 
األميركي األســبق، في إطار وصفه 
املعلمني األميركيني،  رئيســة احتاد 
راندي واينغارتن، مضيفا: ألن احتاد 
املعلمني وحــده قادر على هدم بلدنا 
وجعل أطفالنــا جاهلني بالرياضيات 

والقراءة والكتابة.

«الزواج ليس مناصفة»
ميشيل أوباما، سيدة أميركا األولى 
السابقة، في كتابها اجلديد: الضوء الذي 
نحمله. وتضيف: فأحيانا يضطر أحد 
الطرفني للتضحية بأكثر من النصف، 
كي تستمر األســرة ككيان أكبر من 

األفراد.

«قررت الطالق ألركز على سعادتي الشخصية»
تيا ماوري، املمثلة األميركية، تفصح 
عن سبب طلبها الطالق بعد ١٤ سنة 
زواج من كوري هاردكت، وتؤكد: النساء 
يضحني بسعادتهن الشخصية لالهتمام 

بأطفالهن وأزواجهن.

«تقرير أسبوعي باألعمال املنجزة»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
في مذكرة داخليــة، يطالب موظفي 
تويتر بإرسال تقرير أسبوعي باألعمال 
املنجزة، مرفق بنسخ من هذه األعمال، 

كل يوم جمعة عبر اإلمييل.
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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التأمينات» ُحتذر من شركات 
استثمارية وهمية.

«باحثون»: «كورونا» يترك 
تشوهات كبيرة في الدماغ

بعد التعافي.

ماذا تقول منظمة الصحة 
العاملية؟!

ديروا بالكم.

سرقة كنز ذهبي مباليني 
اليوروهات من متحف أملاني

برلني - «أ.ف.پ»: تعرضت عمالت معدنية ذهبية سلتية 
تبلغ قيمتها ماليني اليوروهات للسرقة الثالثاء من متحف 
أملاني. وأوضحت الشرطة احمللية في مانشينغ بجنوب أملانيا 
لوكالة فرانس برس ان موظفي متحف املدينة اكتشفوا في 

الصباح ان «الواجهة حطمت» وأن العمالت مفقودة.
وقال رئيس بلدية مانشينغ هربرت نيرب في تصريح 
لصحيفة «سودويتشه تسايتونغ» إن اختفاء الكنز يشكل 
«كارثة» للمدينــة البافارية. وأوضح أن اللصوص قطعوا 
خطوط الهاتــف لتجنب مراقبة عناصر األمن والتمكن من 

تنفيذ خطتهم بهدوء، وهو ما لم تشأ الشرطة تأكيده.
وكانت هذه املجموعة املكونة من أكثر من ٤٥٠ قطعة نقدية 
ذهبية عنصرا أساسيا في متحف الفن السلتي والروماني 

في مانشينع.
واكتشــف بعض هذه القطع عام ١٩٩٩ وهي تعود «١٠٠

عــام قبــل امليالد» وبلغــت قيمة املســروقات «ماليني» من 
الدوالرات، بحسب الشرطة.

اللصوص حطموا واجهة املتحف وسرقوا العمالت الذهبية      (أ.ف.پ)

انخفاض املخالفني لـ ١٣٦ ألفًا
أحمد خميس

قال مصدر امني لـ «األنباء» إن احلمالت التفتيشية على 
مخالفي قانون االقامة والتي شنتها مختلف اجهزة وزارة 
الداخلية خاصة رجال مباحث شؤون اإلقامة بقيادة اللواء 
وليد الطراروة والقوى العاملة برئاسة د.مبارك اجلافور 
أسفرت عن انخفاض الفت في اعداد هذه الشريحة، حيث 
بينت احدث احصائية بهذا الشأن أن ١٣٦ ألف وافد معظمهم 

من جنسيات آسيوية اليزالون مخالفني لقانون اإلقامة.
واستبعد املصدر لـ «األنباء» ان يصدر قريبا قرار مبنح 
املخالفني مهلة لتعديــل أوضاعهم، الفتا الى ان جانبا من 
املخالفني الذين أبعدوا مؤخرا ضبطوا داخل أوكار مشبوهة 

وكذلك لتصنيع اخلمور.

وافد لـ « ١١٢»: مجهول حاول 
خطف ابني مقابل مدرسته

محمد اجلالهمة

أبلــغ وافد مصــري عمليــات وزارة الداخلية أمس، عن 
تعرض ابنه حملاولة خطف من قبل مجهول يستقل مركبة 
رباعية. وذكر الوافد أن ابنه أبلغه بأنه وفيما كان في طريقه 
إلى مدرسة أجنبية مبنطقة اجلليب توقفت مركبة واخرج 
قائدهــا ١٠ دنانير وطلــب من الطفل أن يصعــد معه، لكن 
الطفل رفض وهرب إلى داخل املدرسة. هذا، وتواصل مخفر 
اجلليب مع الوافد وطلب منه تسجيل قضية، بحيث يقوم 
رجال املباحث بالتحري وضبط املدعى عليه والتحقيق معه.

شاركت كبيرة مستشاري البيت األبيض السابقة إيڤانكا 
ترامــب صــورا لها وألســرتها خالل «استكشــاف العجائب 
فــي األقصــر.. واحــدة من أقدم املــدن في العالــم»، وفق ما 
ذكرت على حســابها مبوقع انســتغرام أمــس، وذلك خالل 
زيارتها األولى ملصر. وقبل زيارة األقصر، كانت إيڤانكا قامت 
بصحبة زوجها وأوالدهما بجولة في منطقة األهرامات والتي 
نشرت صورها أيضا، حيث أوضحت الصور قيامها بركوب 
اجلمال مع زوجها جاريد كوشنر وأطفالهما الثالثة جوزيف

(٩ أعوام) وثيودور (٦ أعوام) وأرابيال (١١ عاما) كما التقطت 
صورا بجوار متثال أبوالهول.

وبدت اللقطات املختلفة، التي شاركتها االبنة األولى لرئيس 
أميركا السابق، أنها تقضي وقتا رائعا في إجازة العائلة.

وعلقت إيڤانكا على الصور التي نشــرتها عبر حســابها 
قائلة «يوم في األهرامات، من املميز جدا استكشــاف جمال 

مصر ألول مرة مع عائلتي».
وتأتى زيارة إيڤانكا وعائلتها إلى الشــرق األوســط بعد 
أقل من أسبوع من إعالنها اعتزال السياسة وإعطاء األولوية 
حلياتها اخلاصة بدال من االنضمام إلى حملة والدها الرئاسية. 

إيڤانكا على اجلمل في منطقة األهرامات

كبيرة مستشاري البيت األبيض السابقة تقضي أوقاتاً ممتعة مع أسرتها في مدينة األقصر العريقة

إيڤانكا ترامب تستكشفإيڤانكا ترامب تستكشف
عجائب األهرامات واألقصرعجائب األهرامات واألقصر

حريق مبصنع أملنيوم في الري

محمد اجلالهمة 

متكنت قوة اإلطفاء امس من السيطرة على حريق اندلع 
في مصنع لألملنيــوم مبنطقة الري. وكانت ادارة العمليات 
املركزية وفور تلقي البالغ وجهت فرق اطفاء مراكز الشويخ 
الصناعي والشهداء للتعامل مع احلادث الذي نشب في فرن 
لصبغ األملنيوم، وقد باشرت الفرق عملية مكافحة احلريق 

ومتكنت من السيطرة عليه من دون وقوع أي إصابات.

موقع احلريق


