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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

الكويت حتصد ١٠ جوائز مبهرجان 

اخلليج لإلذاعة والتلفزيون.

«التربية»: نتائج الثانوية العامة 
مساء األحد.

مبروك مقدما لكل الناجحني.. 
ومنها لألعلى.

براڤو ألبنائنا املبدعني.

«أشعر بغرابة لتجاوزي عمر وفاة أمي»
البريطانية كاميال،  الدوقة 
٧٤ سنة، زوجة األمير تشالز، 
تصف شعورها حني جتاوزت 
العمر الذي توفيت عنه والدتها 

وهو ٧٢ عاما.

«السياسة هي فن جتنيد الناس»
هيالري كلينتون، وزيرة 
السابقة،  اخلارجية األميركية 
حتذر حزبها الدميوقراطي من 
تبني سياسات تستبعد الناس، 

بدال من أن تستقطبهم.

«غاضب لعدم رد الرئيس على مكاملاتي»
املراهق  كايل ريتنهاوس، 
األميركي الذي قتل شخصني 
أثناء املظاهرات األميركية، يعرب 
عن غضبه من عدم رد الرئيس 
بايدن على مكاملاته، ويقول: أريد 
أن أحتــدث معه حول إصالح 

األوضاع.

«ساعدني على جتاوز شخصيتي املجنونة»
املمثل  نيكوالس كيــدج، 
األميركي، متحدثا عن فيلمه 
األخير «الثقــل غير احملتمل 
للموهبة الهائلة» والذي يدور 
حول تصرفاته كشــخصية 

مشهورة.
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١١ حكمًا قضائيًا على مواطن 
بقضايا مرورية.. في يوم واحد!

مواطنة تتهم «بدون» بالنصب بعد 
استمرار أعراض السحر ٨ أشهر

سبعينية تتعرض لتهديد بالقتل 
من ابنها وشقيقها في الصليبية

مصادرة كوكتيل مخدرات وحبوب 
بـ ٢٠٠٠ دينار في الساملي

علي إبراهيم 

علمــت «األنباء» أن مواطنا يبلغ من العمر ٣٩ 
عامــا صدر ضده نحــو ١١ حكما قضائيا ملخالفات 
مرورية في يوم واحد فقط، كل حكم بغرامة قيمتها 

١٠٠ دينار.
هذا، وأعلنــت نيابة شــؤون التنفيذ اجلنائي 
املواطــن احملكوم عليه باألحــكام الصادرة ضده، 
عبر النشر في اجلريدة الرسمية، بأرقام القضايا 
املنظــورة في احملكمة الكلية أوامر جزائية مرور، 
حيــث تضمن إعالن املواطن تكليف جميع جهات 
األمــن بتنفيــذ األحكام طبقا لنص املــادة ١٨٨ من 
قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية، علما بأنه 
إذا انقضت مدة ٢٧ يوما محســوبة من ثاني يوم 
النشــر املقــرر له اليوم األحد مــن دون أن يطعن 
احملكــوم عليه باملعارضة أو االســتئناف يصبح 

احلكم نهائيا وواجب النفاذ ضده.

محمد اجلالهمة

«وعدتني بأنني سأكون على ما يرام وسوف تزول 
كل األعراض التي صنفتها بأنها سحر وشعوذة وربط، 
ولكن كل ما ذكرته لي اتضح أنه وهم وغير حقيقي 
وخــداع، وكل ما فعلته انها اســتولت مني على ٨١٠ 

دنانير ولم تفعل لي أي شيء».
هذا ما ذكرته مواطنة في العقد الرابع من عمرها في 
مخفر شرطة الشويخ متهمة سيدة من غير محددي 
اجلنسية بالنصب عليها واالستيالء منها على املبلغ 
املالي املذكور. وقال مصدر أمني لـ«األنباء» إن املواطنة 
قالت إنها عانت من أعراض غريبة وهو ما دفعها إلى 
التردد علــى بعض األطباء وحينما لم جتد ســبيال 
للعــالج تلقــت نصيحة بالتردد على ســيدة «بدون 
بركة» قيل لها إنها تعالج ما يعجز عنه االطباء وهذا 
ما حدث، ولكن منذ ان التقت املدعى عليها في االول 
من نوفمبر عام ٢٠٢١، اي منذ ٨ أشهر، لم يحدث أي 
تطــور في حالتها. وســجلت قضية نصب واحتيال 

في مخفر شرطة الشويخ.

عبداهللا قنيص 

سجلت في مخفر شرطة الصليبية قضية حملت 
عنوان «تهديد بالقتل» حتت تصنيف عنف أسرى، ومت 
ضبط شخصني من غير محددي اجلنسية واحتجازهما.

  وكانت عمليات الداخلية تلقت إشــارة الســلكية 
بوجود تهديد بالقتل في منطقة الصليبية ق ٧ وعليه 
انتقلت دورية مخفر الصليبية إلى موقع البالغ، حيث 
التقى رجال األمن بسيدة من غير محددي اجلنسية 
في العقد السابع وكان برفقتها احد اقاربها، وأبلغا عن 
تعرضهما لتهديد بالقتل من قبل ابن وشقيق السيدة 
املســنة. من جهة اخرى، ســجلت في مخفر شــرطة 
الصاحلية قضية جاءت بتصنيف اعتداء بالضرب.

وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان شخصني من غير 
محددي اجلنسية احدهما حدث ابلغا عن تعرضهما 
للضرب من قبل ٥ اشخاص مجهولني في سوق املباركية 
في متام الساعة ٩ مساء وأرفقا تقريرين طبيني جاء 
في احدهما وجود اصابة في اليد اليســرى وآالم في 
الرأس والتقرير الطبي لآلخر جاء فيه كسر في األنف.

عبداهللا قنيص

اقتيد شخص من غير محددي اجلنسية الى اإلدارة 
العامة ملكافحة املخدرات للتحقيق معه ملعرفة املتعاملني 
معه ومصدر كميات كبيرة من املواد املخدرة واملتنوعة 
ضبطــت بحوزته، كما مت التحفــظ على نحو ٢٠٠٠ 
دينار وحبوب وميزان حساس ومجموعة من االكياس 

الفارغة التي يستخدمها في جتزئة املواد املخدرة.
وكان بــالغ ورد الى عمليات الداخلية عن وجود 
شــخص في حالة غير طبيعية في منطقة الساملي، 
ومت التواصل مع املبلغ الذي حدد موقع مكان املتهم 
بواســطة اللوكيشــن وعلى الفور توجه رجال امن 
اجلهــراء وبعد مطاردة ومحاولة هروب فاشــلة من 
قبــل املتهم مت احكام الســيطرة عليــه عقب مقاومة 
وتبني انه شــاب «بــدون» (٣٠ عاما) وعثر بحوزته 

على املواد املخدرة املتنوعة.

جانب من املخدرات املضبوطة

أخبار أمنية

هيرد ترفض التسوية مع ديب: لن أطلب العفو

«ناسا» تؤجل دراسة كويكب «سايكي» الغني باملعادن

لوس أجنيليس - د.ب.أ: 
اجتمع الفريقان القانونيان 
لكل من املمثلة أمبر هيرد 
وزوجها الســابق جوني 
ديــب فــي قاعــة محكمة 
مبدينة فيرفاكس بوالية 
فيرجينيــا مــع القاضية 
يــوم  ازكاراتــي  بينــي 

اجلمعة.
وبدال من امتام تسوية، 
قــال ممثلــو هيــرد إنها 
ستســتأنف على نتيجة 
محاكمــة التشــهير التي 

استمرت ستة أسابيع.
وقــال متحدث باســم 
هيرد «كما مت التوضيح 
أمــس فـــــي جلســـــات 
االســتماع، أنت ال تطلب 
العفو إذا كنت بريئا. وال 
حتجم عن الطعن إذا كنت 

تعرف أنك على حق».
اللقــاء بعــد  وجــاء 
أسابيع قليلة من انتهاء 
احملاكمــة اجلدليــة التي 
نقلهــا التليفزيــون فــي 
أول يونيو اجلاري. وقد 
حكمــت هيئــة احمللفني 
بتعويضــــــات لديــــب 
بقيمــة ١٥ مليون دوالر، 
مت خفضهــا فــي نهايــة 
األمــر إلى أكثر قليال من 
١٠ ماليني دوالر، وفقــــا 
للحــد القانونــي بوالية 

فيرجينيا. 
كمــا حكمــت الهيئــة 
بتعويض لهيــرد بقيمة 

مليوني دوالر.

نيويورك ـ د.ب.أ: بســبب التأخير في تسليم 
برنامج الطيران ومعدات االختبار اخلاصة مبركبة 
الفضــاء، أجلت إدارة الطيران والفضاء األميركية 
«ناسا» إطالق مهمة كويكب «سايكي»، التي كانت 

مقررة لهذا العام.
وأضافت ناســا مســاء اجلمعة أنه لم يتبق ما 
يكفي من الوقت الختبار البرنامج قبل فترة اإلطالق 
املتبقية هذا العام، والتي تنتهي في ١١ أكتوبر املقبل.

ومهمة الكويكب «سايكي» هي أول مهمة لناسا، 
تهدف إلى دراسة كويكب غني باملعادن.

وقالت لوري ليشني، مديرة مختبر الدفع النفاث 
التابع لناســا «لم يكن قرار تأجيل اإلطالق سهال، 

لكنه صائب».
وكانت فترة اإلطالق عام ٢٠٢٢، التي تســتمر 
من األول من أغســطس حتى ١١ أكتوبر، ستسمح 
ملركبة الفضاء بالوصول إلى الكويكب (ســايكي) 

في عام ٢٠٢٦.
ولم يتحدد بعد موعد إطالق املهمة.

روما - أ.ف.پ: عثر علماء آثار في بومبيي اإليطالية 
على بقايا تابعة لسلحفاة كانت حامال نفقت قبل ثوران 

بركان جبل فيزوف الذي دمر املدينة األثرية سنة ٧٩.
ويوفر اكتشــاف بقايا السلحفاة التي يبلغ طولها ١٤ 
سنتمترا أدلة جديدة في شأن السنوات األخيرة للمدينة 
التي خضعت إلعادة إعمار بعد زلزال سجل فيها عام ٦٢ 
بعد امليالد. ويبدو أن الســلحفاة، وهي من نوع سالحف 
هيرمان، دخلت إلى أحد املتاجر املدمرة وغير املستخدمة 

لتضع بيضها لكنها نفقت قبل والدة صغيرها.
وقال املوقع األثري في بيان اجلمعة إن «املســؤولني 
الذيــن تولــوا أعمال ترميــم املتجر لــم يالحظوا دخول 

السلحفاة، ما أدى إلى طمس بقاياها».
وأوضح املدير العام ملوقع بومبيي غابرييل زوشتريغل 
أن «بعض املساحات كانت قليلة االستخدام» خالل إعادة 
إعمار املدينة، «لدرجة أن احليوانات البرية كانت تستطيع 
الدخول إليها والتنقل فيها والبحث عن مكان لتضع بيضها».

وعثر على بقايا الســلحفاة قرب منشآت لالستحمام 
وسعت بعد الزلزال.

أعلن ممثلوها أنها ستطعن على احلكم الصادر ضدها في قضية التشهير

تصور لكويكب سايكي

(أ.ف.پ) جانب من بقايا السلحفاة 

أول إصابة بجدري القرود 
في تايوان لقادم من أملانيا

تايوان - د.ب.أ: ســجلت تايــوان اجلمعة أول حالة 
إصابة بجدري القرود، وهي تعود لوافد قادم من أملانيا.

وقال تشواجن جني-هسياجن، نائب املدير العام ملراكز 
مكافحــة األمراض في تايوان اجلمعة إنهم ســيخطرون 

منظمة الصحة العاملية بحالة اإلصابة.
وفي آسيا، مت مؤخرا تسجيل إصابات باملرض الڤيروسي 

في سنغافورة وكوريا اجلنوبية.
ووفقا ملراكز مكافحة األمراض، املصاب بجدري القرود 
رجل تايواني في العقد الثالث من عمره، عاد إلى اجلزيرة 

يوم ١٦ يونيو بعد ستة أشهر من الدراسة في أملانيا.
وبــدأت األعراض تظهر على الرجــل يوم ٢٠ يونيو، 
وشملت احلمى واحتقان احللق وآالم العضالت، وتورم 

العقد الليمفاوية في الفخذ، وطفح جلدي.

اكتشاف سلحفاة حامل 
نفقت بجوار «فيزوف» منذ عشرين قرنًا

توفيرًا للطاقة.. وزير أملاني يقلص مدة استحمامه!
بروكسلـ  د.ب.أ: قال وزير 
االقتصــاد األملانــي روبــرت 
هابيــك (حــزب اخلضــر) 
إنــه يعمد إلــى تقصير مدة 
اســتحمامه توفيــرا للطاقة 

منذ اندالع حرب أوكرانيا.
ملجلــة  هابيــك  وقــال 
«شــبيغل» األملانيــة عندما 
سألته عن كيفية توفير الطاقة 
في احلياة اليومية «ألتزم مبا 
توصي به وزارتي، وقصرت 
فتــرة اســتحمامي بصورة 
واضحة، وعموما لم تتجاوز 
مدة استحمامي خمس دقائق 
فــي حياتي، بل آخــذ حماما 

سريعا».
وكان هابيــك دعا مؤخرا 

عدة مرات إلى توفير الطاقة، 
بسبب انخفاض إمدادات الغاز 
من روســيا، كما أطلق عملة 

بهذا الهدف أيضا.
وكان موضــوع االعتماد 
علــى الغــاز الروســي أحــد 
موضوعات القمة األوروبية 

في بروكسل اجلمعة.
وعندما سئل عما إذا كان 
تقليــص وقــت االســتحمام 
الشــخصي توصية منطقية 
جلميع األملان، قال املستشار 
أوالف شــولتس بعــد القمة 
«أعتقــد أن الوزير أراد فقط 
التحدث عن نفسه بشأن هذه 
القضية، وليس إخبار اآلخرين 

مبا يجب عليهم فعله». روبرت هابيك


