
a

ش

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.
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الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

فرحة عارمة في الكويت
بعد صدور العفو الكرمي.

صدور مرسوم أميري بالعفو عن 
شريحة واسعة من أبناء الكويت.

حفظ اهللا صاحب السمو
وسمو ولي العهد وبوركت 
جهود سمو رئيس الوزراء.

اهللا ال يغير علينا محبتنا
مع قيادتنا.
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٦:٣٥العشاء

«مذكراتي عن البريكست وكوفيد مختلفة»
بوريس جونسون، رئيس وزراء 
بريطانيا األسبق، يعلن توقيع عقد مع 
دار هاربر كولنز، لكتابة مذكراته، وهو 
باألساس كاتب صحافي مخضرم، وله 
كتاب منشور عن تشرشل، وكتاب 

عن شكسبير لم ينشر بعد.

«لم يغادر منزله منذ عام»
جاك نيكلسون، املمثل األميركي 
(٨٥ سنة) لم يغادر منزله منذ نحو 
عام، وآخر أعماله كان في عام ٢٠١١، 
الذين يرونه أصبح  وفق أصدقائه 
يفضل الوحدة مثل مارلون براندو 

قبيل وفاته.

«نعم، أصبحت سمينة»
سيلينا غوميز، املغنية األميركية، 
تعترف باكتسابها مزيدا من الوزن، 
وتفسر ذلك بتأثير األدوية التي يتحتم 
عليها أن تتعاطاها وذلك مستمر لبقية 

حياتها.

«جناحي األول جمد مساري الفني»
الكوميدي  املمثــل  نايت،  وين 
األميركي، يقــول إن جناحه البارز 
في أدواره األولى باملسلسل الكوميدي 
ساينفيلد، دمر مستقبله الفني، حيث 
حصره في متثيل نفس الدور في 

كل أعماله الالحقة.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

٧٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  سند خشــان محمد اخلالدي:
٩٠٩٠٨٢٧٠ - ٩٧٣٧٣٤٥٨ - شيع.

٦٢ عاما - الرجال: حســينية القائم -  حســني أحمد كرم نيروز:
الرميثية - ت: ٦٦٤٤٤٧٤٤ - النساء: حسينية احلاجة خديجة 

كرم - الرميثية - ت:٦٧٧٩٠٩٩١ - شيع.
٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  نادية محمد أحمد املوسوي:
فقط - ت: ٩٠٠٠٥٨٦٧ - النساء: األندلس - ق٨ - ش٢ - م٦١

- ت:٩٧٢٦٦٨٠١ - شيعت.
٨٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٦٢٩٤٦ سعد سعدون العلبان:

- ٩٦٦٦١١٣٤ - شيع.
زينب محمد علي: (أرملة محمد حسن رضا الكندري) ٨٨ عاما 
- الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٧٥٩٦٩٨٥ - ٩٧٦٠٦٩٦٨
- النســاء: اشيبلية - ق٣ - ش ٣٠٤ - م٨ - ت: ٩٩٠٠٥١٩٣ - 

٥٠٥٠٣٠٠٨ - شيعت.
٨٤ عاما - العــزاء في املقبرة - ت:  ناصر حمــد عبداهللا الناصر:

٩٧٨٧٣٣٣٧ - شيع.
ســالم حســني فريدون: عام واحد - العزاء في املقبرة - ت: 

٦٠٦٠٢٠٠٣ - شيع.
مرمي عبداهللا حسني احلسن: (أرملة إبراهيم أحمد العثمان) ٨٢
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٦٦٤٦٤٦٦٤ - النساء: 

حطني - ق١ - ش١١٩ - م٧ - ت: ٦٦٨٢٢٨٧٧ - شيعت.
٨٠ عاما - الرجال: مسجد النقي - ت:  صغرى روح انكيز إقبال السلطنة:
٦٠٤٠٢٠٠٠ - النساء: اجلابرية - ق١٢ - ش٩ - م٢٨ - شيعت.

أمن

إنقاذ ٤ وافدين من حريق عمارة
واختناق خامس بعد اشتعال محل

«كوكتيل» مخدرات بحوزة متعاٍط في الفروانية
منصور السلطان

أحيل وافد مصري اجلنسية إلى اإلدارة 
العامــة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه في 
منطقة الفروانية بحالة تعاط وبحوزته مادة 
«الشبو» املخدرة و«حشيش» و«كيميكال» 

و«ماريغوانا».
وقــال مصدر أمني لـــ «األنباء»: خالل 
جتول إحدى دوريات إســناد مديرية أمن 
الفروانية مســاء أول من أمس في منطقة 
الفروانية متت مشــاهدة شــخص حاول 
االختباء بني السيارات بعد مشاهدته دورية 

الشــرطة، وبعد التوجه له وإخراجه من 
حتت إحدى الســيارات املتوقفة تبني أنه 
بحالة تعاط، وباالستعالم عنه اتضح أنه 
مقيــم مصري في العقــد الرابع من عمره 
ويعمل في شــركة مقاوالت، وبتفتيشــه 
عثر معه على كيس به شــبو وحشــيش 
وكيميــكال وماريغوانا، وخالل التحقيق 
معــه اعترف بأنه يتعاطى املواد املخدرة، 
باإلضافة الى بيعه للمخدرات على زبائنه 
في املقاهي والنوادي الصحية، وعليه مت 
اقتياده وإحالته الى اإلدارة العامة ملكافحة 

املخدرات.

محمد اجلالهمة

متكن رجال اطفاء مركزي إطفاء القرين 
واملنقف من إنقاذ ٤ وافدين احتجزوا في الدور 
السادس بإحدى بنايات منطقة الفنطاس اثر 

حريق شب داخلها فجر أمس.
وقال بيان لإلطفاء إن احلريق شــب في 

الدور السادس، حيث مت التعامل مع احلادث 
وإخراج احملتجزين وتسليمهم الى الطوارئ 

الطبية بحالة جيدة.
من جهة أخرى، متكنت فرق اإلطفاء من 
السيطرة على حريق مبحل أسفل بناية في 
منطقة الفروانية، وقد أصيب شخص بحالة 
اختناق ومت تسليمه الى الطوارئ الطبية.

من حريق محل الفروانية حريق الطابق السادس تسبب في تلفيات بالغة بالشقة

خليجي من «النويصيب» إلى «املكافحة» 
بحشيش وكيميكال في كيس سّري

ثالثيني آسيوي وّدعها دهسًا في «أم الهيمان»
منصور السلطان

لفظ وافد آسيوي أنفاسه األخيرة على 
طريق أم الهيمان بعد تعرضه حلادث دهس.

وكان بالغا ورد مساء أول من أمس الى 
غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع 
حادث دهس على طريق أم الهيمان، وعلى 
الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية 
أمن األحمدي واإلسعاف إلى موقع احلادث، 
حيث تبني أن وافدا آســيوي اجلنسية في 

العقد الثالث من عمره حاول عبور الطريق 
فاصطدمت به سيارة مسرعة يقودها مواطن 
فتعرض لعدة جروح وكسور ونزيف داخلي 

تسبب في وفاته مبوقع احلادث.
هــذا، ومت نقل جثة الضحية، وإحالتها 
الى مستشفى العدان، فيما مت اقتياد الداهس 
الــذي افاد خالل التحقيــق األولى بأنه لم 
يشــاهد الضحيــة خالل عبــوره الطريق 
بســبب ســوء األحوال اجلويــة وهطول 

األمطار بغزارة.

منصور السلطان ـ مبارك التنيب

تمكــن رجــال جمارك 
منفذ النويصيب الحدودي، 
من إحباط محاولة تهريب 
الحشــيش  مــن  قطــع 
والكيميكال إلى البالد من 
قبل مسافر خليجي يقود 
ســيارة قادما مــن إحدى 

الدول المجاورة.
وقال مصــدر جمركي 
رجــال  إن  لـ«األنبــاء»، 
جمارك منفذ النويصيب، 
وبعد االشتباه في المركبة 
جرى تفتيشــها وعثروا 
علــى كيــس بالســتيكي 
مخبأ بطريقة سرية أسفل 
المقعــد الخلفــي به قطع 
حشيش وكيس صغير به 
المخدرة  الكيميكال  مادة 
وأدوات تعاط، وعليه تمت 
إحالته والمضبوطات إلى 
اإلدارة العامــة لمكافحــة 

املمنوعات املضبوطة في مركبة اخلليجيالمخدرات.

ثالثيني ينجو من هجوم منرة هاربة في جوهانسبرغ

ـ أ.ف.پ: هاجمــت  جوهانســبرغ 
أنثى منــر هاربة منذ يومني من إحدى 
املزارع القريبة مبدينة جوهانســبرغ 
رجــال وقتلت كلبا وغزاال، بحســب ما 
حذرت شرطة جنوب أفريقيا اإلثنني.

الشــرطة  باســم  الناطــق  وأكــد 
دمياكاتسو سيلو، في حديث إلى وكالة 

فرانس برس، جنــاة الرجل البالغ ٣٩
عاما. وجنحت أنثى النمر الســبت في 
اخلروج من قفصهــا بعد أن قطع أحد 
األشــخاص املجهولني ســياج املزرعة 
التي تبعد حوالى ثالثني كيلومترا عن 
العاصمة االقتصادية جلنوب أفريقيا، في 
أكثر مقاطعات البالد اكتظاظا بالسكان.

وباشــر نحــو ٤٠ شــخصا بينهــم 
عناصر مــن الشــرطة ومدافعون عن 
البيئة وسكان املنطقة، بعملية البحث 
عن النمرة البنغالية البالغة ٨ سنوات، 
مستعينني بطائرة مسيرة ومدعومني 
مبروحية. ورصدت النمرة أخيرا مساء 

االثنني.

جانب من عمليات بحث الشرطة عن أنثى النمر

(احمد علي) أحد العمال يقوم بسحب املياه.. وفي اإلطار آثار األمطار على الطرق 

أمطار «الشبط».. أغرقت الطرقاتأمطار «الشبط».. أغرقت الطرقات

شاب أملاني يعترف بسرقة 
٤٣٠٠ ماسة من «القبو األخضر»

دريسدن - (د.ب.أ): قدم أحد املتهمني في جرمية السطو 
على مقتنيات ثمينة من متحف «القبو األخضر» في مدينة 
دريسدن األملانية اعترافات بتورطه في اجلرمية. وقال املتهم 
(٢٩ عاما) أمام احملكمة في دريسدن أمس الثالثاء: «لم أكن 
في دريسدن فقط، بل كنت في غرف القبو األخضر بنفسي»، 
موضحا أن مهمته كانت التسلق عبر نافذة مهيئة لالقتحام 
مع شــخص آخر غير متهم في القضية، وحتطيم صندوق 
العرض في غرفة املجوهرات وسرقة قطع املجوهرات، «ألنه 

توافرت لدي القوة لذلك وكنت مستعدا للتنفيذ».
جتدر اإلشارة إلى أن الواقعة متثل واحدة من أكثر السرقات 
الفنيــة إثارة للضجة في أملانيا، حيث متكن اللصوص من 
اقتحام املتحف صباح يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩، وثقبوا صندوق 
عرض بفأس وانتزعوا ما مجموعه ٤٣٠٠ ماسة بقيمة تزيد 
على ١١٣ مليون يورو. كما تســبب اجلناة أيضا في إحداث 

تلفيات عينية بقيمة تزيد على مليون يورو.

اجلناة ثقبوا صندوق عرض املاسات بفأس وسرقوها

هل ذوبان اجلليد بالقطب 
اجلنوبي وارتفاع البحار «حتمي»؟

باريس - (أ.ف.پ): ال يشكل انهيار الغطاء اجلليدي 
في غرب القطب اجلنوبي والذي قد يتســبب في ارتفاع 
كارثي في مستوى البحار، أمرا «حتميا»، على ما خلصت 
مجموعة من الباحثني في دراسة نشرتها مجلة «نايتشر 

كوميونيكايشنز» االثنني.
والحظ العلماء منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، 
تســارعا في ذوبان اجلليد بهذه املنطقة من أنتاركتيكا، 
في ظل التأثير الــذي يحدثه التغير املناخي الناجم عن 

األنشطة البشرية.
ويخشــى البعض من حتمية حــدوث انهيار للغطاء 
اجلليدي مع اســتمراره بغض النظر عن التغيرات التي 

سيشهدها املناخ مستقبال.
وسيمثل انهيار الغطاء اجلليدي إحدى «نقاط التحول» 
املناخية التي ستتسبب بظواهر مناخية كارثية، كارتفاع 

كبير في مستوى مياه احمليطات.
إال أن فريقا من الباحثني في الواليات املتحدة واململكة 
املتحدة نشروا دراســة تناولوا فيها تطور غرب القارة 
القطبية اجلنوبية التي تضم مساحات جليدية غير ثابتة 
مطلقــا وحتوي كميات من اجلليد كافية لرفع مســتوى 

البحار ٣٫٣ أمتار في حال انهارت.
وباالستناد إلى معطيات رصدتها األقمار االصطناعية 
وعدد من البيانات، خلصت الدراسة إلى أن «انهيار الغطاء 

اجلليدي ليس أمرا حتميا». 

ملشاهدة الڤيديو
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