
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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ترشيح الكويت لرئاسة
 جلنة تطوير جائزة التميز 

اإلعالمي العربي.

األمم املتحدة: عاملنا
 في ورطة واالنقسامات

 تزداد عمقًا.

هاذي األخبار اللي تونس.وماذا فعلتم؟!

٤:١٦الفجر
٥:٣٥الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٤٧املغرب
٧:٠٣العشاء

أعلى مد: ٠٦:١٦ ص ـ ١٠:٣٤ م
أدنى جزر: ٠١:٢١ ص ـ ٠٣:٥٩ م

العظمى:  ٤١

الصغرى: ٢٣

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

البقاء هللا

٩١ عاما - اجلهراء القدمية - ق٥ - ش١ - ج١٥ نوره راجح جاراهللا:
- م٨٨ - ت: ٥٠٠٠٣٧٣٧ - شيعت.

شعاع مناحي ثواب املطيري: (أرملة نايف بدر الهدباني املطيري) 
٧٠ عاما - العارضية - ق٨ - ش٧ - ج٢ - م٢٨ - ت: ٥٠٢٤٢٤١١

- شيعت.
٥٥ عاما - الرجال: القرين - ق١ تهاني عبدالكرمي يوسف الفرحان:
- ش١٢ - م٣ - ت: ٥٥١٠٠٤٥١ - النساء: القرين - ق١ - ش١٢

-م٣ - ت: ٦٦٢٩٤٧٢٤ - شيعت.
٨٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  صالح سليمان عيد بوجروه:

٩٩٥٥٧٥٧٤ - ٩٠٠٨٩٢١٤ - شيع.
٢٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  حسني علي حسني العليمي:

٥٠١٠١٧١٧ - ٦٦٦٠٨٢٢٨ - شيع.
فوزية عبدالرسول علي البناي: (زوجة عباس أحمد مكي الصيرفي) 
٧٠ عاما - الرجال والنســاء: الرميثية - ق٨ - ش أسامة بن 
زيد - م٣٣٧ - حسينية آل الرسول (ابتداء من اليوم األربعاء) 

- ت: ٩٩٥٨٥٧٥٩ - ٦٦٦٥٣٣٢٨ - شيعت.
وفيقه أحمد عبدالهادي الدوسري: (أرملة مشاري صبيح الصبيح) 
٧٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٠٠٣٢١ - ٩٩٨٦٦٩٩٨

- شيعت.
٣٢ عاما - الرجال: سلوى - حسينية  صادق جاسم حسن مذكوري:
ســيد محمد احلســيني - ت: ٦٧٧٣٣٧٨٧ - النساء: مبارك 

الكبير - ق٢ - ش٨ - م١٩ - ت: ٩٩٥١١١٢٠ - شيع.

«الصني تتفوق في السباق التكنولوجي»
أريــك شــميدت، الرئيس 
السابق لغوغل يصدر تقريرا 
أميركيا يحذر من امتالك الصني 
التكنولوجي  الســباق  زمــام 
الدولــي احلالــي، خاصة في 
مجال االتصاالت الفائقة والذكاء 
االصطناعي خالل العقد احلالي.

«لم أقرأ كتابا في حياتي»
املغنــي  كانــي ويســت، 
األميركي، يفتتح مدرسة دوندا 
إنه يفضل  اخلاصة، ويقــول 
التعلم باالســتماع، وال يحب 
أنا فقط  الكتب، ويؤكد:  قراءة 
أقرأ أول وآخــر جملة من أي 

شيء مكتوب.

«أمتمت ألبومي الغنائي داخل عيادة 
التجميل»

املغنية األميركية،  غراميز، 
تشارك صورة لها أثناء إجراء 
عمليــة جتميل، مــن دون أن 
تفصح عــن محتوياتها بعد، 

وتؤكد: فعلت شيئا مجنونا.

«صوبت مسدسي نحوك متأخرا»
براد بيت، املمثل األميركي، 
يعرض منحوتاته ألول مرة في 
متحف سارة هيلدين بفنلندا، 
حيث برزت منحوتة: «صوبت 
مسدســي نحــوك متأخرا»، 
وتصور لقطــات مجمدة من 
معركة باملسدسات بني شخصني.

أبعد من الكلمات

برن ـ أ.ف.پ: ســجل رقم قياســي 
جديــد لفطائــر روســتي التقليديــة 
السويســرية املصنوعة من البطاطا، 
إذ بات الطبق األكبر في العالم منها هو 
ذلك الذي أعد االثنني املاضي في مقالة 
يبلغ حجمها ١٣٫٧ مترا مربعا، على ما 
أعلن احتاد املزارعني السويسريني في 

عيده الـ١٢٥.
وأقام االحتاد في الساحة الفيدرالية 
أمــام مبنــى البرملــان في بــرن مقالة 
عمالقة، وضعت علــى خلفية حمراء 
مقاومة للحريق، لتشــكل معها لوحة 

علم سويسرا.
وتولــى رئيــس احتــاد املزارعني 
السويســريني ماركوس ريتر بنفسه 
اإلعالن عن الرقم القياسي اجلديد الذي 
حطم الرقم املسجل عام ١٩٩٤ في ثون 

وسط سويسرا.
ووزعــت على اجلمهــور قطع من 
فطيــرة البطاطــا املقليــة هــذه التي 
تعتبــر طبقــا تقليديــا شــهيرا فــي 
اجلزء الناطق باألملانية من سويسرا 
لكنهــا أصبحــت طبقا وطنيــا. حتى 
إن احلاجــز الثقافــي واللغــوي الذي 
يفصل كانتونــات الناطقني باألملانية 
عن كانتونات الناطقني بالفرنســية، 
واملعروف بـ«روستيغرابن»، مأخوذ 

من اسم هذا الطبق.
وأوضح احتاد املزارعني أن البطاطا 
التي استخدمت في إعداد الطبق زرعت 
خالل فصــل الصيف فــي كل مناطق 
سويسرا قبل إحضارها إلى برن، في 
بادرة ترمز إلى جتاوز هذه احلواجز 

واالختالفات. (أ.ف.پ) عدد من الطهاة خالل إعداد الفطيرة «القياسية» 

اإلفراج عن أميركي مسجون
 منذ ٢٣ عامًا.. بسبب مدّونة صوتية

بالتيمور ـ أ.ف.پ: ألغت قاضية أميركية 
االثنــني إدانة رجل مســجون منذ ٢٣ ســنة 
الرتكابه جرمية كان ينفي باستمرار مسؤوليته 
عنها، في قضية طرحها بودكاست «سيريال» 
الــذي حقق جناحا عامليا. وحكم على عدنان 
السيد (٤٢ عاما) سنة ٢٠٠٠ بالسجن املؤبد 
لقتله حبيبته السابقة هاي مني لي في بالتيمور 

على الساحل الشرقي للواليات املتحدة.
وكانت مدعية املدينة العامة مارلني موسبي 
طلبت األسبوع املاضي في خطوة غير متوقعة 
إلغاء احلكم، متطرقة إلى شــكوكها في شأن 
ذنب السيد بالقضية، وطلبت اإلفراج عنه.

وأوضحت موســبي أنها اكتشفت وجود 

«مشــتبهني فيهما آخريــن»، وهي معلومات 
مهمة جرى استخدامها بصورة سيئة آنذاك، 
ولــم يبلغ بهــا وكالء الدفاع عن ســيد قبل 
محاكمته. وأجرى فريق من الصحافيني سنة 
٢٠١٤ حتقيقا مقابال ضمن اثنتي عشرة حلقة 
في موسم أول من سلسلة «سيريال» اإلذاعية، 
وأشــار منتجو هذا العمل إلى أنه حمل أكثر 
مــن ٣٠٠ مليون مرة، واســتند إليه وثائقي 

عرض على قناة «اتش بي أو».
وأظهر التحقيق الذي أجراه الصحافيون 
أن محامية عدنان السيد أهملت معطيات من 
هاتــف محمول كانت لصالــح املتهم وكذلك 

(رويترز)شهادة شابة كانت لتعطيه عذرا محتمال. األميركي عدنان السيد لدى خروجه من احملكمة  

املالبس الشتوية «توهق» قادمة
من جنيڤ بـ ٨ أكياس حشيش

أحالــت االدارة العامــة 
للجمارك إلى االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات مسافرة 
على خلفية محاولة تهريب 
٨ أكياس من مادة احلشيش 
املخــدرة، لــدى قدومها من 

جنيڤ الى املطار. 
وقال مصدر لـ «األنباء»: 
اشتبهت مفتشة جمركية في 
امتعة شتوية داخل حقيبة 
ســيدة ونحن فــي توقيت صيفي، وعليــه قامت باصطحاب 
املســافرة ومررت االمتعة على اجهزة االشــعة والتي اعطت 
اشــارات بوجود مــواد مخــدرة كانت مخبأة داخــل املالبس 

املوجودة بإحدى احلقائب.

متهم في «تفجير مسجد الصادق» 
يقاضي ٤ آالف مغرد بعد تبرئته

عبداهللا قنيص 

كشف مصدر أمني أن أحد املتهمني، والذي متت تبرئته في 
قضية تفجير مســجد اإلمام الصادق، رفع دعاوى تتهم نحو 
٤٠٠٠ مغرد باإلســاءة إليه سواء من خالل تغريدات مباشرة 
او إعادة نشــر تغريدات (رتويت). وقال املصدر لـ «األنباء» 
إن القضايا مت تسجيلها في مخفر شرطة الصليبية وإنه يتم 
اســتدعاء املدعــى عليهم على مجموعات بحيث تســتمع إلى 
أقوالهم ومن ثم حتيل األمر إلى النيابة املختصة. وأكد املصدر 
أن بعض املدعــى عليهم كانت أعمارهم وقت هذه التغريدات 
بني ١٥ و١٧ عاما وبعد مرور هذه الفترة الطويلة جتاوزوا من 
العمر ٢٠ عاما. وذكر أن املدعي، وهو من غير محددي اجلنسية، 
تنازل عن دعاواه ضد بعض املدعى عليهم بعد اتفاقات ال ميكن 
اجلزم بطبيعتها وما إذا كانت قد أجريت بواسطة الشاكي أو 

عبر من ميثله والذي يتولى متابعة القضايا تلك.
وأشــار املصدر إلى أن املغردين املدعى عليهم من مختلف 
املناطق، الفتا إلى ان غالبية هؤالء ليس لهم أي سابق معرفة 
باملدعــي وان أقوالهــم فــي الغالب متثلت فــي ان التغريدات 
الصادرة عنهم جراء املشاهد املفزعة التي ترتبت على أحداث 
تفجير مســجد اإلمام الصادق. يشــار إلى أن مقدم الشكاوى 
قامت وزارة الداخلية بنشر صوره باعتباره صاحب املركبة 
التي استخدمها املتهم الرئيس «مفجر نفسه»، وهو األمر الذي 

أكدت احملكمة عدم صحته وجرى تعويضه.

املالبس كشفت التهريب

أمن

ضبط ٦ نساء ورجل داخل 
مكتب خدم وهمي في «الصديق»

متكــن رجال اإلدارة العامة ملباحث شــؤون اإلقامة ممثلة 
في قســم اللجنة الثالثية، من ضبط مكتب خدم وهمي يقوم 
بإيــواء ٧ مخالفني لقانون اإلقامة في منطقة الصديق، ومتت 
إحالتهــم إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجــراءات القانونية 
الالزمة بحقهم.  يشــار إلى أن املوقوفني في املكتب ٦ نســاء 

ورجل، وجميعهم آسيويون.

كل ٤ ثواٍن.. شخص
 في العالم ميوت من اجلوع

جنيــڤ ـ أ.ف.پ: حــذرت أكثر مــن ٢٠٠ منظمة غير 
حكوميــة الثالثاء مــن أن التقديرات تفيد بأن شــخصا 
ميــوت كل أربع ثوان في العالم، ودعت إلى حترك دولي 
حاسم من أجل «إنهاء أزمة اجلوع املتصاعدة في العالم».

وأفــادت الهيئات في بيان بــأن «منظمات من ٧٥ بلدا 
وقعت على رســالة مفتوحة عبرت فيها عن غضبها من 
مستويات اجلوع املرتفعة بشدة و(قدمت) توصيات من 
أجل التحرك»، محذرة من أن «عددا مروعا من الناس يبلغ 
٣٤٥ مليونا يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم 

ازداد بأكثر من الضعف منذ العام ٢٠١٩».

إســالم آبــاد ـ د.ب.أ: وصلت املمثلة 
األميركية انچيلينا چولي باكستان أمس 
الظهار الدعم ألكثر من ٣٣ مليون شخص 

تضرروا من الفيضانات الكارثية.
وقالت جلنة االنقاذ الدولية في بيان 
إن چولي ستزور املناطق التي غمرتها 
املياه، كما ســتركز على احلاجة للدعم 
العاجــل باالضافة إلــى احللول طويلة 
املدى ملواجهة األزمات املتعددة للتغير 

املناخي.
ونشر مقطع ڤيديو يظهر چولي في 
مطار باكســتاني على مواقع التواصل 
االجتماعي بعد فترة قصيرة من هبوط 
طائرتها، كما بثت وسائل االعالم احمللية 

نبأ وصولها.
كانت چولي قد زارت ضحايا فيضانات 

عام ٢٠٢١ وزلزال ٢٠٠٥ في باكستان.
يذكر أن احلكومة الباكستانية كانت قد 
ناشدت مواطنيها تقدمي تبرعات سخية، 
قائلــة إنها تفتقر للمــوارد للتعامل مع 

مثل هذه الكارثة الكبيرة.
وقال وزير التخطيط إحسان إقبال، 
الذي يترأس أيضا املركز الوطني لتنسيق 
مواجهة الفيضانات، في مؤمتر صحافي 

«لنحول هذه احملنة إلى فرصة».
وجــاءت هذه املناشــدة بعدما تلقت 
باكستان ردا فاترا من املجتمع الدولي.

وكانت االمم املتحدة قد وجهت نداء 
عاجال بجمع ١٦٩ مليون دوالر ملساعدة 
باكســتان في التغلب على الفيضانات 
املدمرة التي أودت بحياة أكثر من ١٥٠٠
شخص من بينهم ٥٥٠ طفال حتى اآلن.

أنچيلينا چولي
في باكستان لدعم 

ضحايا الفيضانات

«أبل» ُتصلح اهتزاز كاميرا «آيفون ١٤ برو» األسبوع املقبل
واشنطنـ  د.ب.أ: تعكف شركة «أبل» األميركية على حتديث 
تقني لهاتفي «آيفون ١٤ برو» و«آيفون ١٤ برو ماكس» يهدف 
إلى إصالح مشــكلة تتســبب في اهتزاز الكاميرا اخللفية في 
اجلهاز عند اســتخدامها مــع تطبيقات طــرف ثالث. ونقلت 
وكالة «بلومبيرغ» لألنباء عن الشركة قولها إنه سيتم إطالق 
التحديث في األســبوع املقبل، مشــيرة إلى أنها توصلت إلى 
احلل. وســيكون هذا اإلصالح التقني لهاتف «آيفون ١٤» هو 
الثانــي على األقل. ففي يوم إطالق الهاتف،  طلبت الشــركة 
من املستخدمني حتديث الهاتف إلى «آي أو إس ١٫٠٫١٦» لعالج 
مشكلة مرتبطة بتفعيل تطبيق «فيس تامي». وقد بدأت الشركة 
في بيع الهاتفني يوم اجلمعة املاضي، إال أن بعض املستخدمني 
بدأوا في الشكوى على مواقع التواصل االجتماعي من مشكلة 
الكاميرا. وتعد هذه املشكلةـ  التي ميكن أن تتسبب في حدوث 
ضوضــاء ـ نتيجة لعطل في جهاز تثبيت الصورة البصرية 

في بعض احلاالت مع تطبيقات أطراف ثالثة.
واشتكى املستخدمون من املشكلة التي تعطل بعض خصائص 
الكاميــرا في تطبيقات التواصل االجتماعي مثل سنابشــات 

آيفون ١٤ برو ماكسوانستغرام وفيسبوك وتيكتوك.
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