
«لم أتناول مشروبا كحوليا في حياتي»
جو بايدن، الرئيس األميركي، يطلق 
دعابة عن كونه ليس حقيقة من أصول 
إيرلندية، ألنه لم يتناول مشروبا كحوليا 
في حياته، على عكس املعتاد من ذوي 

األصول اإليرلندية.

«ال أستمتع بفيلمي: وحدي باملنزل»
املمثل األميركي،  ماكاولي كالكن، 
يفصح عن أنه ال يحب مشاهدة فيلمه 
الشهير: وحدي باملنزل، كبقية الناس، 
ألنــه ما يزال يشــعر باإلجهاد الذي 

جتشمه خالل تصوير هذا الفيلم.

«أشعر باألمان على املسرح فقط»
إيلي جولــدجن، املغنية األميركية، 
تقول إنها ال تشــعر باألمان إال على 
املسرح وهي تغني أمام آالف البشر 
لساعات، لكن إذا تركت حلالها، بعيدا عن 
املسرح، فإنها تشعر بالقلق والضعف.

«التخرج في اجلامعة يكلف مليون دوالر»
امللياردير  أندريســن،  مــارك 
األميركي، يؤكد أن التعليم األميركي 
قد صار مكلفا للغاية لدرجة أن املبالغ 
التي تتحملها العائلة العادية لتخريج 
أحد أبنائهــا في اجلامعة قد تقارب 

مليون دوالر.
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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
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

اإلبقاء على باب التسجيل 
لدورتي ضباط الصف واألفراد 

في اجليش مفتوحًا طوال العام.

دونالد ترامب ُيشعل مواقع 
التواصل االجتماعي بعد رفع 

احلظر عن حسابه.

أكبر تشجيع لكم شباب.«أكشن» عاملي جديد.

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

البقاء هللا

زهرة علي حسن: (أرملة حسني ابراهيم باقر) ٨٤ عاما - الرجال 
والنساء: سلوى- حسينية سيد محمد - ت الرجال: ٩٩١٩٩١٥١

- ٩٩٠٢٩٧٣٠ - شيعت.
دالل عبدالرزاق عبداهللا الدعي: (أرملة نصر حسن عباس نصر) ٨٠
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٥٥٨٨٨١٥٠ - ٩٧٩١١٧٩٧
- النساء: هدية - ق٣ - ش٤ - م٢ (العصر فقط) - ت: ٩٩١١٩١٣٠

- شيعت.
ماجدة فايز ناصر احلوطي: (أرملة حمد احمد احلمد) ٦٥ عاما - العزاء 
في املقبرة - ت الرجال: ٦٦٦٦٢٦٩٦ - ت النساء: ٩٩٩٠٠٤٧٥

- ٩٩٧٢٧٥٣٧ - شيعت.
١٨ عاما - خيطان - ق٣ - ش٩٤ - م١٤٣ حصة فيصل محمد احلداد:

- ت: ٩٩٢٤٠٧٤٩ - ٩٩٣٤٣٨٥٩ - شيعت.

٦٣ عاما - الرجال: اجلابرية - حسينية  علي مختار حســني كابلي:
البلوش - ت: ٦٦٠٩٨٥٨٩ - النســاء: بيان - ق١١ - ش١ - ج٥ - 

م٣٥ (عصرا فقط) ت: ٩٧٨٧٩٩٧٤ - شيع.
٦٧ عاما - الرجال: الدسمة -  خيرية عبداحلميد حسني عبدالعظيم:
مسجد النقي - ت: ٩٦٩٥٥٩٦٩ - النساء: الروضة - ق٥ - ش 

احمد السبيعي - م١٠ - ت: ٩٧٩٩٩٠١٠ - شيعت.
نرجس أحمد حسني خاجة: (زوجة محمد علي رمضان) ٦٩ عاما 
- الرجال: غرب مشــرف - مســجد الوزان - ت: ٥١٥١٥٦١١ - 
٩٦٦٦٠٧٦٩ - النساء: اجلابرية - ق٩ - ش١٠١ عبداهللا دشتي - م١٥٢
(العصر فقط) ملدة ثالثة ايام اعتبارا من يوم السبت - شيعت.

عيده مرزوق مجبل العازمي: (أرملة غايب علي بن نعيره العازمي) 
٧٢ عاما - الرجال والنساء: الرقة - قطعة ١ - شارع ١٠ - منزل 
٣٧٦ - ت الرجال: ٩٩٧٥٥١٤٤ - ت النساء: ٥٠٨٨٧٧٢١ - شيعت.

األزهر: نرفض دمج الديانات الثالث.. وحرية اختيار املعتقد ال متنع التواصل اإلنساني
كفلها اهللا لإلنســان، وهي حرية املعتقد، 
والتكامل اإلنساني فيما بني البشر، ولهذا 
قال سبحانه: (ال إكراه في الدين) (البقرة: 
٢٥٦)، وقال ســبحانه: (لكل جعلنا منكم 

شرعة ومنهاجا) (املائدة: ٤٨).
وتابــع البيان أن الدعــوة التي تطارد 
مســامع الناس اليوم مبا يقال عن وحدة 
األديان أو ما يسمى (الدين اإلبراهيمي)، 
قد سبق أن أثيرت من قبل، وحسم األزهر 
الشــريف أمرهــا وبني خطورتهــا، وأنها 
ال تتفــق مــع أصول أي دين مــن األديان 
الســماوية وال مع فروعه، وال مع طبيعة 
اخللق وفطرتهم التي تقوم على االختالف 
في اللون والعرق وحرية العقيدة، كما أنها 
تخالــف صحيح ما ورد في القرآن الكرمي 
والسنة النبوية الشريفة، وما اتفق عليه 
إجماع علماء كل دين من األديان وكل ملة 
من امللل. وأكد البيان أن األزهر الشــريف 
يرفض رفضا قاطعــا مثل هذه الدعاوى، 
كمــا يؤكد أن هذا الرفض ال يتعارض مع 
التعاون في املشتركات بني األديان لتقدمي 
العون واملساعدة للناس وتخفيف آالمهم 

وأحزانهم.

اختيار عقيدتهم، قال تعالى: (فمن شــاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر) (الكهف: ٢٩).

وأضاف البيان أن حرية اختيار املعتقد ال 
متنع التواصل اإلنساني مع أتباع الديانات 
األخرى والتعاون معهم على البر والتقوى 
وليس على اإلثم والعدوان، ألنهم أهل كتب 
سماوية، والتعامل معهم على أساس العدل 
واالحترام املتبادل مما يدعو إليه اإلسالم، 
وال يجوز اخللط بني احترام عقائد اآلخرين 
واإلميان بها، ألن ذلك اخللط سيؤدي إلى 
إفســاد األديان والتعدي على أثمن قيمة 

البحوث اإلسالمية يود أن يوضح للعالم 
ما يلي:

أوال: إن اختالف الناس في معتقداتهم 
وتوجهاتهم سنة كونية وفطرة طبيعية 
فطر اهللا الناس عليها، قال تعالى: (ولو شاء 
ربــك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون 
مختلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم) 
(هود: ١١٨- ١١٩)، وأنه لو شاء أن يخلقهم 
على شاكلة واحدة، أو لسان واحد أو عقيدة 
واحدة خللقهم على هذا النحو، لكنه أراد 
ذلك االختالف ليكون أساسا حلريتهم في 

أكد األزهر الشــريف أن حرية اختيار 
املعتقــد ال متنع التواصل اإلنســاني مع 
أتباع الديانات األخــرى والتعاون معهم 

على البر والتقوى.
وأوضحت األمانة العامة ملجمع البحوث 
اإلسالمية باألزهر في بيان تعليقا على ما 
يثار عن «الديانة اإلبراهيمية» أن األزهر 
يرفض رفضا قاطعــا مثل هذه الدعاوى، 
كما يؤكد في الوقت نفسه أن هذا الرفض 
ال يتعارض مع التعاون في املشتركات بني 
األديان لتقدمي العون واملســاعدة للناس 

وتخفيف آالمهم وأحزانهم.
وجــاء في بيان األمانــة العامة ملجمع 
البحوث اإلسالمية: إشارة إلى ما يثار من 
دعاوى حول تكوين كيــان عقدي يجمع 
الديانات السماوية الثالث في دين واحد 
حتت مســمى (الديانــة اإلبراهيمية) وما 
يرتبط بها من بناء مسجد وكنيسة ومعبد 
في محيط واحد مبقولة إن ذلك يعد مدخال 
سريعا للتعاون اإلنساني والقضاء على 
أســباب النزاعات والصراعات في العالم، 
ونظرا ملا تنطوي عليه تلك الدعاوى من 
خطر على الديــن والدنيا معا فإن مجمع 

«ميرابي» يواصل نشاطه ودخانه يرتفع ٣ آالف متر
جاكرتــا - أ.ف.پ: واصــل 
بــركان ميرابــي اإلندونيســي، 
وهو أحد أكثر البراكني نشــاطا 
في العالم، نفث األدخنة واحلمم 
البركانية املنصهرة أمس السبت 

غداة ثورانه.
وأظهــرت صور مــن مرصد 
بــركان ميرابــي تدفــق احلمم 
البركانيــة من فوهــة البركان 
وعمودا كبيرا من الدخان األسود 
يرتفع حتى ١٣٠٠ متر من قمته 

خالل الليل.
والسبت، واصل ميرابي نفث 
الرماد الساخن مع ظهور احلمم 

املنصهرة.
وفي بيان، حذرت الوكالة الوطنية للبراكني 
السكان من التعرض للرماد البركاني املتساقط 
وتدفقات احلمم البركانية، خصوصا إذا هطلت 
األمطــار قرب فوهة البــركان. وثار ميرابي 

األســبوع املاضي نافثا مــواد بركانية حتى 
ارتفاع ٣٠٠٠ متر فوق قمته وتضررت ثماني 
قرى علــى األقل جراء الرمــاد. وقدر علماء 
البراكني األســبوع املاضــي أن البركان مير 

باملرحلة األكثر نشاطا منذ العام ٢٠٢١.

احلمم املنصهرة تتدفق من فوهة البركان

أشهر أسد في تنزانيا تقتله صغار األسود
الســالم - (أ.ف.پ): فقــد متنــزه  دار 
سيرينغيتي الوطني في تنزانيا أسدا مشهورا 
بلبدتــه الكثيفــة، إذ قضى فــي مواجهة مع 
أسود أخرى أصغر ســنا، بحسب ما أفادت 
اخلميس السلطات املعنية باحلياة البرية.

وقالت الناطقة باســم هيئــة املتنزهات 
الوطنيــة في تنزانيا كاثرين مبيني لوكالة 
فرانس برس، إن األسد بوب جونيور البالغ 
١٢ عاما قتل األســبوع الفائــت في قتال مع 

أسود منافسة.
وغالبا ما كان هذا احليوان يوصف بأنه 
«أسد سيرينغيتي»، وكان يسهل على السياح 
التعرف عليه بسبب لبدته الكثيفة التي كانت 
لوالده بوب الذي أطلق عليه هذا االسم، تيمنا 
مبغني الريغي الشهير بوب مارلي املعروف 

بجدائل شعره.
وميكن أن تعيش األسود األفريقية حتى 
١٨ عاما في احلرية، وفقا ملنظمة «كاتس أوف 

بوب جونيورأفريكا» املتخصصة.

أمن

فريق من «املكافحة» إلى الرياض
لتسّلم جالب احلشيش الهارب

وفاة وإصابة ٦ في تصادمني 
بـ «شجرة» و«نارية» ومتاس طراد

إبعاد ٣٥ متسوًال ومخالفًا 
و٣ حليازة مخدرات

م مركبة مصري بفعل فاعل تفحُّ

عبداهللا قنيص ـ مبارك التنيب

أبلــغ مصدر أمنــي «األنباء» بأن فريقــا من مكافحة 
املخدرات سيغادر خالل األيام املقبلة الى اململكة العربية 
السعودية (الرياض)، وذلك لتسلم املواطن الذي حاول 
تهريب ١٨ كيلو حشــيش عبر منفذ الســاملي ومتكن من 
الهرب قبل فتح أمتعته بسيارته بسرعة، ومن ثم غادر 

البالد جوا وضبط من قبل السلطات السعودية.
وبحسب مصدر أمني، فإن السلطات السعودية أبلغت 
الكويت بتوقيف املتهم الهارب، وذلك مبوجب مذكرة مت 

تعميمها على شرطة اإلنتربول.

محمد اجلالهمة 
أحمد خميس

تـوفـــي شخـصـــان 
وأصيــب ٤ آخــرون في 
حادثــني مروريــني وقعا 
امــس، ومتثــل  صبــاح 
احلــادث األول الذي وقع 
على طريــق اجلهراء في 
اصطدام مركبة بشــجرة 
وهو مــا أدى إلى مصرع 
قائدهــا وتعرض املركبة 
لتلفيــات، أمــا احلــادث 

الثانــي فتمثل فــي تصادم مركبة بدراجــة نارية مقابل 
منطقة جابر األحمد وهو ما تســبب في احتراق املركبة 
والدراجة ووفاة قائد الدراجة النارية وهو شاب كويتي 
وإصابة قائد املركبة وأســعف إلى مستشــفى الصباح، 
أمــا احلادث الثالث فتمثل في إصابة مواطن اثر إصابته 
بحروق جراء متاس كهربائي داخل زورق مقابل اجلزيرة 

اخلضراء، وأسعف املصاب إلى املستشفى األميري. منصور السلطان

أحــال رجــال اإلدارة العامــة ملباحث شــؤون اإلقامة 
٧ وافدين بينهم ٣ نساء وطفل والبقية رجال إلى اإلبعاد 
اإلداري، وذلك بعد ان ضبطوا متلبســني بواســطة فرق 

شكلتها وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، اقتيد ٣ وافدين (آسيوي وعربيان) إلى 
إدارة اإلبعاد اإلداري، حيث ضبط املتهمون الثالثة في منطقة 
خيطان وعثر بحوزة اآلسيوي على ١٩٦ زجاجة خمر محلية 
كانــت داخل مركبة نوع باص، أما الوافدان العربيان فعثر 
بحوزتهما على سجائر بها حشيش وكانا في حالة تعاط.

على صعيد آخر، متكنت اللجنة الثالثية املشــتركة من 
ضبــط (٢٨) مخالفــا لقانــون اإلقامة والعمــل من مختلف 

اجلنسيات في منطقة الساملية وأحيلوا إلى اإلبعاد.

مبارك التنيب

تعرضت مركبة وافد مصري إلى حريق متعّمد تسبب 
فــي إحلاق تلفيات كبيرة باملركبة وانتقل رجال اإلطفاء 

الى موقع البالغ في منطقة ميدان حولي.
وتبني أن هناك بنزينًا ألقي على املركبة وأضرم فيها 
النيــران، فيما رفض الوافد من مواليــد ١٩٨٦ اتهام أحد 

وسجلت جناية حريق عمد برقم ٢٠٢٣/٣١.

من حادث التصادم بالدراجة النارية

ملشاهدة الڤيديو


