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االربعاء

واحد أبواللطف

وزيرا التربية واألشغال يتفقدان 
مبنى جامعة الشدادية 

استعدادا الفتتاح ٦ كليات.

  يعني نقول مبروك.

«بلومبيرغ»: الركود االقتصادي 
آت سواء من أميركا أو الصني.

  أكثر مما نحن فيه؟!

إقرأ أخبار BBC الخاصة 
على موقع »األنباء« 

ووسائل تواصلنا

تعاون حصري
في

الكويت
يجمع

و
إحدى أعرق المؤسسات اإلعالمية في العالم

«نرفض التعصب والعنصرية»

جنوم أميركيون من أصول التينية، 
ينشرون خطابا مفتوحا موقعا من 
سلمى حايك، إيفا لونغوريا، جينيڤر 
لوبيز، ريكي مارتن، وغيرهم، ملساندة 

األميركيني ذوي األصول الالتينية في محنة الهجوم 
اإلرهابي األخير في إل باسو.

«رفضت الزواج مني ٣ مرات»

الفرنسي جان بول  األزياء  مصمم 
جوتيه (٦٧ ســنة) يعلن أن مادونا 
رفضــت الزواج منه رغــم تقدمه 
لطلب يدها ٣ مرات، لكنهما ال يزالن 

صديقني مقربني، وهو يستمر في تصميم مالبسها، 
إلى اآلن.

«ال وقت لدي للكراهية، ولنفسي األولوية في حياتي»

النجمة األميركية كلوي كارديشيان 
(٣٧ سنة) تشارك صورة جديدة لها 
مع حوالي ١٠٠ مليــون متابع عبر 
انستغرام، بعد انفصالها عن صديقها 

تريستان طومسون.

«غناؤها ألهمني وأريد أن أرد لها اجلميل»

أريانا جراندي املغنية األميركيــة 
(٢٦ سنة) تتكفل بدفع فاتورة عشاء 
املغنية األميركيــة كاتي بيري (٣٤ 
سنة) مع زوجها أورالندو بلوم سرا.

«انزلقت على سلم الباص وكسرت أضلعي»

املغني واملمثل األميركي كيفر ساثرالند 
(٥٢ سنة) يعلن إلغاء حفلته الغنائية في 
الدمنارك، حلني شفاء أضلعه املكسورة 

جراء انزالقه على سلم الباص.

أبعد من الكلمات
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تابعونا وتواصلوا معنا

محمد بن جاسم بن علي الفيلكاوي: ٨٨ عاماـ   الرجال: الشهداء 
ـ ق٥ ـ ش٥١٠ ـ م٩ ـ ت: ٦٦٢٧٧٢٢٢، النساء: مشرف ـ ق٥ 

ـ ش١٢ ـ م٢٨ ـ ت: ٩٩٠٥٦٦٣٢ ـ ُشيِّع.
محمد مبارك مطلق احلبيب: ٧٠ عاما ـ الرجال: الدسمة ـ ق٤ 
ـ ش٤٤ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٨٩٦٥١١، النساء: سلوى ـ ق٢ ـ ش٧ ـ 

م٢٠ ـ ت: ٩٩٨٨٩٣١٥ ـ الدفن التاسعة صباحا.
ابراهيم عبداهللا ابراهيم املشــعان: ٧٦ عاماـ  الرجال: ديوان 
اخلالدـ  القادســيةـ  ق٢ـ  شــارع حمد اخلالدـ  م٣٥ـ  ت: 
٩٩٧٩٣٦٣٦، النساء: املنصوريةـ  ق٢ـ  شارع يوسف الغنيم 

ـ ج٢٠ ـ م٧ ـ ت: ٢٢٥٢٧٧٨٣ ـ ُشيِّع.
علي جاسم محمد املطوع: ٢٠ عاماـ  الرجال: العزاء في املقبرة 
فقط ـ ت: ٩٤٤١٤٤٤٨، النســاء: كيفان ـ ق٥ ـ ش٥٤ ـ م١ ـ 

ت: ٥٥٨٩٦١١١ ـ الدفن بعد صالة العصر.
صقر ضاري صقر النجدي: ١٦ عاماـ  الرجال: صباح السالمـ  ق٨ 
ـ امتداد شارع الغوص ـ مقابل اجلمعية ـ بجانب السنترال 
ـ ت: ٩٩٩٩٩١٣٧، النساء: االندلس ـ ق٤ ـ ش٢ ـ م٨٣ ـ ت: 

٩٩٣٦٦٩٦٤ ـ ُشيِّع.

البقاء هللا
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية  

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

٣:٥٥الفجر
٥:٢٠الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٦العصر
٦:٢٣املغرب
٧:٤٣العشاء

أعلى مد: ٣٫٢٠ صباحا ـ ٣٫٥٠ مساء.
أدنى جزر: ٩٫٢٩ صباحا ـ ٩٫٣٧ مساء.

الرياح شمالية غربية متقلبة االجتاه 
سرعتها من ٨ الى ٣٥ كم/ س

الطقس: حار
العظمى: ٤٩ - الصغرى: ٣٤

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة
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شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الناصر لـ «األنباء»: اصطياد كالب ضالة روعت املواطنني في «الضباعية»
محمد راتب 

أكد رئيس اجلمعية الكويتية حلماية 
احليوان والبيئة علــي الناصر انه مت 
اإلمساك بـ ٥ كالب ضالة كانت روعت 
الســكان ومت عمل كمني ألخرى في 
منطقة الضباعيــة والتعامل معها من 
قبل املتخصصــني في اجلمعية، عبر 
وضع عالمة وخصي الذكور ملنع التكاثر، 
وذلك خالل جولة ميدانية مع نائب رئيس 
اجلمعية عبدالعزيز الزعتري بالتعاون 
مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية والشركة املسؤولة عن الكالب 

الضالة. 
وقال: بعد انتشار ڤيديو عبر مواقع 
التواصل االجتماعي استجبنا وبادرنا 

بتشكيل فريق مختص بكيفية التعامل 
مع تلك النوعية مــن الكالب لضمان 
ســالمة املواطنني واملقيمني مع اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة، وبناء على ما ورد في 
الفيديو املنشور مت حتديد املكان واملوقع 
والقبض على تلك الكالب باإلضافة إلى 
بالغ ورد عن وجودها في هذه املنطقة. 
وأضاف اننا في اجلمعية الكويتية حلماية 
احليوان والبيئة نستقبل جميع البالغات 
ونقوم بالعمل على اكمل وجه ملنع وقوع 
اي ضــرر او اذى، داعيــا للمزيد من 
التعاون من قبــل املواطنني واملقيمني 
مع وجــود برنامج يقوم على زيارات 
الوفرة والعبدلي  للمواقع في  ميدانية 
وكبد واملناطق الداخلية لرصد الكالب 
الضالة واإلمساك بها واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون 
الســمكية والشركة  الزراعة والثروة 

متخصصون يتعاملون مع الكالب بعد اصطيادهااخلاصة بالكالب.

املسبار الهندي «شاندرايان - ٢» يدخل مدار القمر
ـ  (الهنــد)  بنغالــور 
(أ.ف.پ): دخل املسبار الهندي 
القمر  «شــاندرايان-٢» مدار 
الثالثــاء، منفــذا واحــدة من 
أصعب املهــام املنوطة به في 

مهمته التاريخية إلى القمر.
وبعد ٤ أسابيع من إطالقه، 
أمت املسبار عملية االندماج في 
مــدار القمر كمــا كان مخططا 
له، بحســب ما أفادت الوكالة 
الهندية للفضاء (إســرو) في 
بيان. وأجنزت عملية االندماج 
«بنجــاح امس عند الســاعة 
٩٫٠٢ بالتوقيت الهندي (٣٫٣٢ 
بتوقيت غرينيتش)، كما كان 
مخططا له، باســتخدام نظام 
الدفع في اجلهاز. واستغرقت 
املناورة ١٧٣٨ ثانية»، وفق ما 

كشفت «إسرو».
وفي حال متت املهمة وفق 
التوقعات، من املرتقب أن يحط 
املســبار الهندي على القطب 
اجلنوبي للقمر في السابع من 

سبتمبر.

دب يقتحم منزًال أميركيًا 
لينزع طعامًا من «البراد» 

ويتناوله بجوار األريكة

بيع قميص كرة سلة لباراك 
أوباما بسعر ١٢٠ ألف دوالر

نيويوركـ  (أ.ف.ب): بيع قميص لرياضة كرة السلة 
كان للرئيــس األميركي الســابق باراك أوباما االثنني في 
مزاد بسعر ١٢٠ ألف دوالر، بحسب ما كشفت دار املزادات 
القيمة على عملية البيع هذه. وهذا القميص الذي يحمل 
الرقم ٢٣ كان يرتديه أوباما في الثامنة عشرة من العمر 
عندما كان في املدرســة الثانوية في بوناهو في هاواي، 
وفق ما أفادت دار املزادات «هيريتدج أوكشنز». وقد قدر 
ســعره قبل طرحه للبيع بحوالــي ١٠٠ ألف دوالر. ومن 
املعلوم أن الرئيس السابق باراك أوباما يهوى كرة السلة 
وقد شوهد مرارا وهو ميارس هوايته هذه عندما كان في 
البيت األبيض، مع الطاقم الرئاسي أو مشاهير أو زوار.

الدب من احليوانات املفترســة غير املستأنسة، لكن 
ذلــك لــم مينع دبا من أن يضيف نفســه في أحد املنازل 
األميركية في شمال كاليفورنيا. فقد أوضح مقطع مصور 
احليوان املفترس وهــو يقتحم املنزل الكائن في مدينة 
تروكي شمال بحيرة تاهو، قبل أن يفتح الثالجة املوجودة 
فــي مطبخ املنــزل ويعبث مبحتوياتهــا. بعد أن حصل 
الدب على مبتغاه من «البراد» توجه إلى غرفة املعيشة 
ليتكئ على األريكة ويتناول وجبته في هدوء. حدث ذلك 
بينما كان هناك مراهقان تخفيا داخل إحدى غرف املنزل 
بعيدا عــن مجال رؤية هذا احليــوان املفترس، واتصال 
بشــرطة املنطقة، وعندما وصل العمدة إلى املنزل هرب 

الدب إلى الغابة.

الدب لدى تفقده املطبخ 

باراك اوباما يلعب كرة السلة في الثانوية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

علي الناصر


