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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

براد بيت يقاضي أنچيلينا 
جولي ويطالب مبحاكمة 

عادلة بها هيئة محلفني.

إدارة املطار احتفت بوصول 
الطائرة الكويتية بطريقة خاصة، 
في أول رحلة لها إلى مطار إزمير.

يعني زهب اجلناط. جزء ثاني من سلسلة 

«محاكمات النجوم».

«أغنى األميركيات»
أليس والتون، ٧٢ سنة، ابنة 
سام والتون مؤسس ووملارت، 
تتصــدر املركز األول في قائمة 
أغنى األميركيات في ٢٠٢٢، بثروة 
تبلغ ٧٠ مليار دوالر، تليها في 

القائمة أختيها نانسي وآن.

«لن تأخذ منا أسلحتنا»
كايلي ريتنهــاوس، املراهق 
األميركي، الذي حصل على البراءة 
بعد قتله شخصني أثناء التظاهرات 
األميركية، في رسالة ڤيديو إلى 
الرئيس األميركي، عبر تويتر، 

مطلقا النار من بندقية آلية.

«اشترينا أبراج ترامب»
فلويد مايويذر، املالكم األميركي، 
يقول إنــه أحد أصحاب الشــركة 
االستثمارية التي اشترت أبراج ترامب 
اململوكة للرئيس األميركي السابق، 
وتضم الشركة أيضا الرياضي املتقاعد 
أليكــس رودريغز، خطيب جينيفر 

لوبيز السابق.

«أنا ٧٧ ســنة، لكنني سأتفوق عليك 
في مترين الضغط اآلن»

بات رايلي، مدرب كرة سلة 
ورئيس فريق «ميامي هيت»، يرد 
على صحافي طرح عليه سؤاال 

بشأن احتمال تقاعده.

أبعد من الكلمات ٣:١٣الفجر
٤:٤٨الشروق

١١:٤٧الظهر
٣:٢١العصر

٦:٤٦املغرب
٨:١٨العشاء

أعلى مد: ٠٦:٥٤ ص ـ ٠٥:٠٢ م
أدنى جزر: ٠١: ١٢ ظ

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

يوسف أحمد محمد البلوشــي: ٧٠ عاما - الرجال: جابر العلي - 
ق٦ - ش٢٧ - م٥ - ت: ٥٥٣٠٠٠١٢ - النســاء: إشبيلية - ق٢ 

- ش٢١٤ - م٦ - ت: ٩٧٩١٤١٤٠ - شيع.
سعد ســليمان فرج الشمري: ٦١ عاما - العزاء في املقبرة فقط - 

٦٧٧٥٥١٦٦ - ٩٠٠١٢٧٧٧ - شيع.
علي حسني طالب مال: ٨٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - هاتف 

الرجال: ٦٦٥٦١٩١٠ - هاتف النساء: ٦٦٠٢٨٠٠٥ - شيع.
جاسم محمد سليمان الدوسري: ٨٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط 

- ت: ٩٩١٥٥٥٧٥ - ٩٩٠٥٢٢٥٠ - شيع.
كلثوم أحمد عبدالرحمن اخلباز: (زوجة أحمد محمد السيد عبدالرحمن 
محمــود) ٧٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٥٥١١٤٦ 

- ٦٦٢٥٥٢٥٦ - شيعت.
وضحة سعود العبدالعزيز املخيزمي: (أرملة محمد عبدالعزيز اجلاسر) 
١٠٠ عام - العزاء في املقبرة فقط - هاتف الرجال: ٩٩٠٣٤٦٣٥ 
- ٩٩٠٠١١٥١ - هاتف النساء: ٩٧٩٩٩٥٣٥ - ٩٩٤٣١١١٠ - شيعت.
مختار حجي حسن: ٦٤ عاما - الرجال والنساء: حسينية االمام 

احلسني - سلوى - ت: ٩٧٢٩٣٣٠٠ - شيع.
ناصر عبدالوهاب ناصر املعيلي: ٨٢ عاما - العزاء في املقبرة فقط - 
هاتف الرجال: ٩٧٦٣٧٥٥٥ - ٦٥٠٠٢٨٨٣ - ٩٧١١٠١٠٠ - هاتف 

النساء: ٩٩٧٣٧٣٠٦ - الدفن التاسعة صباحاً.

وفاة عسكري ووافد وإصابة مواطنة في ٣ حوادث
محمد اجلالهمة

شــهدت البالد فــي غضون الســاعات املاضية 
٣ حوادث أسفرت عن وفاة عسكري بزيه الرسمي، 
حيث يعمل في احلرس الوطني ( ٢٧ سنة )، وذلك 
عقب تصادم مركبته بأخرى على طريق امللك فهد، 
كما توفي وافد في انقالب وحريق شــاحنة خالط 
إســمنت على طريــق ٦٫٥، فيمــا أصيبت مواطنة 
٥٩ عاما بعد سقوط مركبتها في مواقف املستشفى 
األميري اثر اصطدامها بعمود حديدي وسقوطها 
مــن الطابــق األول إلى الطابــق األرضي ومت نقل 

من احلادث املروع على طريق امللك فهداملواطنة إلى املستشفى لتلقي العالج.

«اآلداب» تطلق حملة على شقق وأوكار «خدمات منافية»

امرأة ورجلني النتهاء اإلقامة وممارسة أعمال 
منافية لآلداب العامة وبيع منشطات وأدوات 
جنسية، ومت حتويلهم إلى جهات االختصاص 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

عبداهللا قنيص - مبارك التنيب

قال مصدر أمني ان قطاع 
األمــن اجلنائي مت التشــديد 
عليه مؤخرا بضرورة احلد 
من ظاهرة الشــقق واألوكار 
التــي تســتغل  املشــبوهة 
في تقــدمي األعمــال املنافية 
لآلداب بــكل املناطق، مؤكدا 
على مباحــث اآلداب العامة 
وجهت اليها تعليمات ببذل 
جهود اضافية وعمل حتريات 
واالستعانة مبصادر لإليقاع 
بسيدات «من جنسيات عربية 
وآسيوية وأفريقية» يقدمن 
اخلدمــات احملرمــة مبقابــل 
مالي، على أن يتم التواصل 
والتنسيق مع النيابة العامة 
ملداهمة هذه الشقق وضبط 

القائمني عليها والعاملني فيها.
علــى صعيــد ذي صلة، أعلنــت وزارة 
الداخليــة أن إدارة حمايــة اآلداب العامــة 
ومكافحة االجتار باألشــخاص ضبطت ٦٤ 

٤ نساء ورجالن حصاد عمل مباحث اآلداب أمس األول

مقطع خادش 
على منت 

«جت سكي» 
يستنفر «اجلنائي»

سعود عبدالعزيز

امنــي  قــال مصــدر 
لـ«األنباء» ان قطاع األمن 
اجلنائي شرع في اجراء 
حتريــات لضبط شــاب 
وفتــاة ظهرا فــي مقطع 
ڤيديو خادش على وسائل 
االجتماعــي  التواصــل 
متهيــدا التخاذ مــا يلزم 

من إجراءات.
وظهر الشاب والفتاة 
فــي املقطع خــالل نزهة 
البحر  صباحيــة داخــل 
وهما يتبادالن القبالت في 
عرض البحر دون مراعاة 

لآلداب.

أخبار أمنية

عدسات الصقة ذكية تعمل كشاشة حاسوب
عواصم ـ وكاالت: يبدو 
أنه أمر حتمي وال مفر منه 
أن تصبــح جميع األدوات 
التي نســتخدمها ذكية في 
نهاية املطاف، وأن تعتمد 
على التكنولوجيا في أدائها، 
مــن املالبــس والســاعات 
إلى  والســماعات، وصوال 
النظـــــارات والعدســــات 

الالصقة الذكية.
الذكية  العدسات  وهذه 
عبارة عن جهاز إلكتروني 

يتصــل باألجهزة األخرى، 
الذكيــة،  الهواتــف  مثــل 
باإلضافة إلى جسد مرتديها.

وتعمل شركة «موجو»، 
املختصة بصناعة وتطوير 
الالصــــقة،  العدســـــات 
حاليا على اختبار شامل 
للعدسات الالصقة الذكية 
على البشر، التي ستمنح 
مرتديهــا شاشــة عرض 
رأسية تبدو وكأنها تطفو 

أمام أعينهم.

اعتقال بقرة بتهمة 
«القتل الوحشي» لصبي!

جوبــا ـ وكاالت: في واحدة مــن أغرب احلوادث، أعلنت 
الشــرطة في جنوب السودان أنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل 
صبي يبلغ عمره ١٢ عاما بطريقة وحشية. وقالت صحيفة 
«ديلــي ســتار» البريطانية، امس، إن الشــرطة في جنوب 
السودان أكدت أنها اعتقلت البقرة وصاحبها. وجاء ذلك بعد 
مزاعــم من أن هذه البقــرة هاجمت صبيا في مزرعة قريبة 
فــي والية البحيرات. وحتدثــت تقارير عن أن الهجوم كان 

شرسا للغاية لدرجة أن الطفل قتل على الفور.

جهة حكومية تضيء كشافات نهارًا وقت الذروة
دارين العلي

واصل فريق الضبطيــة القضائية التابع 
لوزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة حمالته 
على املخالفات في مختلف املناطق الشمالية، 
حيث رصد ظهر امس مخالفة هدر للتيار من 
إحــدى اجلهــات احلكومية من خــالل إضاءة 
كشافات نهاراً في ظل ارتفاع درجات احلرارة 

وزيادة األحمال في تلك احملافظة.
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشــمري 
لـــ «األنباء»، انــه مت حتذير اجلهات قبل ذلك 

بضرورة متابعة شــركات الصيانة وشركات 
العمالة لديهم بضرورة إطفاء الكشافات أو عدم 
استهالك املياه في غسيل الواجهات بشكل غير 
مبرر وإال ستتعرض تلك اجلهات للمخالفة، في 
حني يجب أن تكون مثاال يحتذى  في تطبيق 
القانــون واحلفــاظ على مــوارد الدولة، وان 
أي مخالفــة تصدر عنها تعتبر من املخالفات 
اجلسيمة. وأكد الشــمري أن حمالت الفريق 
متواصلة وعلى مختلف القطاعات، ولن يتم 
اســتثناء أي جهــة أو أي شــخص، ولن يتم 

مخالفة سجلتها فرق «الكهرباء»التهاون مع أي من املخالفات.

«هوليوود» تطرح «احلديقة اجلوراسية ٦» 

عواصم - وكاالت: 
تشهد مدينة صناعة 
العامليــة  الســينما 
«هوليــوود» خــالل 
األيام املقبلة العرض 
األول لفيلــم اخليــال 
واملغامــرة  العلمــي 
«العالــم  األميركــي 
اجلوراسي - الهيمنة»، 
وهو من إخراج كولني 

تريفورو.
الفيلم  ويعد هــذا 
اجلــزء الســادس من 
«احلديقــة  سلســلة 
اجلوراســية»، الــذي 
الســيناريو  كتــب 
اخلــاص بــه كل مــن 
كولني تريفورو وإميلي 

كاراميتشل.

ملشاهدة الڤيديو


