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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«القوى العاملة» و«هيئة الغذاء» 
و«الداخلية» تراقب «الدليڤري».

«الصحة العاملية» ردًا على بايدن: 
«كورونا» اليزال ميثل حالة 

طوارئ!

الصحة والعافية مو لعبة.. كل يوم لكم رأى!!
حيلكم فيهم.

٤:١٧الفجر
٥:٣٦الشروق

١١:٤١الظهر
٣:٠٨العصر

٥:٤٥املغرب
٧:٠٢العشاء

أعلى مد: ٠٨:١٢ ص ـ ١١:١١ م
أدنى جزر: ٠٣:٠٤ ص ـ ٠٤:٤٦ م

العظمى:  ٤١

الصغرى: ٢٣
يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٧٣ عاما - القرين - ق٣ - ش٨ - م٧٢ - ت:  شريفة محمد حسن منيع:
٦٦٦٥٥٤٠٠ - شيعت.

٨٨ عاما - ت: ٩٩٠٣٥٣٣٩ - ٩٧٨٩٩٠١٠ - شيع. عبدالغفور راشد العبدالغفور:
مرمي ســلمان غامن عبدالعزيز: (أرملة حسني خليفة الشطي) ٨٨ عاما 
- الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٠٠٧٢٧٢٥ - ٩٠٩١٨٩٨٨ - 
النساء: غرناطة - ق١ - ش١٠٧ - م٤ ب - ت: ٩٩١٢٨٠٧٨ - شيعت.

«فقط امللكة وولي العهد الدمناركي»
البريطاني  امللكــي  القصر 
يعتذر لألميرة الدمناركية ماري، 
بعد أن وصلتها دعوة باخلطأ 
جلنازة امللكة إليزابيث، فيما كان 
املقصود ملكة الدمنارك وولي 

عهدها.

«خسرت نصف ثروتي»
مارك زوكربيرغ، رئيس شركة 
ميتا املالكة لفيسبوك، يعلن تقلص 
ثروته ٧٠ مليــار دوالر من ١٢٥
مليارا، بنسبة ٥٦٪، ما يضعه في 
املركز الـ ٢٠ بني أثرياء العالم، وفق 

مقياس «بلومبيرغ».

«أعاني من عرق النسا»
تايســون، املالكم  مايــك 
الشهير، يفســر الصور التي 
تظهره مستخدما عكازا للسير، 
مؤكدا: عندما يهاجمني التهاب 
الــورك، ال أســتطيع  عصب 

احلركة.

«لديها مشكلة في لون بشرتها»
الكاتبة  ســوزان غالســر، 
األميركيــة، تفصح فــي كتابها 
اجلديد عن الســبب الذي أعلنه 
الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب لرفض ترشيح نيكي هيلي، 
السفيرة األميركية السابقة باألمم 

املتحدة، رغم تأييدها له.

أبعد من الكلمات

ضبط بضائع مقلدة بـ ٥٠٠ مليون دوالر في إسبانيا
مدريد ـ د.ب.أ: ضبطت الشــرطة اإلسبانية بضائع 
مقلدة بقيمة نصــف مليار دوالر في عملية كبيرة في 

جزر الكناري، حسبما قال مسؤولون الثالثاء.
وقــال ممثــل احلكومة في جزر الكناري انســيلمو 
بيســتانا إن البضائع املضبوطة تشــمل ٥ أطنان من 
السلع الفاخرة املقلدة مصنوعة في الصني ومت العثور 

عليها في جزيرتي تينيريفي وفويرتيفينتورا.
وأوضح املسؤول أن هذه هي أكبر كمية من البضائع 

املقلدة يتم ضبطها في أوروبا.
كما اعتقلت الشــرطة ١٧ شــخصا، من بينهم ثالثة 
زعماء للعصابة. وأضاف بيستانا أنه مت ضبط البضائع 
فــي ١٤ متجرا وأربعة مخازن وثالثة مســاكن خاصة. 
كما صادرت الشــرطة ٧٠ ألف يــورو (٦٩٩٠٠ دوالر) 

البضائع ضبطت في ١٤ متجرا و٤ مخازن وثالثة مساكن خاصةنقدا وثالث مركبات.

«اإلعدام» لعسكري قتل صديقه 
خنقًا وضربًا بطابوقة في بّر اجلليعة

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمة اجلنايات أمس باإلعدام شــنقا لعسكري 
فــي وزارة الداخلية اتهم بقتل صديقه وهو شــاب من غير 
محددي اجلنسية، وأمرت بإحالة الدعوى املدنية إلى احملكمة 
املختصة. وترجع الواقعة إلى الثاني عشــر من شهر يناير 
املاضي حيث دلت التحريات على قيام املتهم بالذهاب بزي 
مدني إلى صديقه املجني عليه مبخيم في منطقة اجلليعة، 

وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع اجلرمية.
وأشــارت التحريات إلــى أن اجلاني ضرب رأس املجني 
عليه ثالث مرات بقطعة طابوق ومتكن بذلك من شل حركته 
ثم خنقه حتى أزهق روحــه، واتصل بوالدة األخير مدعيا 

قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في املخيم.
وأرجع اجلاني في التحقيقات ارتكابه اجلرمية إلى قيام 
املجني عليه بالعبث بهاتفه والدخول حلساباته في مواقع 
التواصل االجتماعي دون إذن منه، مضيفا أنه جتمعه باملجني 
عليه صداقة منذ فترة. وأسندت النيابة العامة إلى اجلاني 
بأنه قتل املجني عليه عمدا مع سبق اإلصرار بأن عقد العزم 
وبيت النية على ذلك وتوجه إلى املكان الذي أيقن وجوده 
فيه وما إن ظفر به حتى اشتبك معه باأليدي وضغط على 

عنقه من اخللف قاصدا إزهاق روحه.

ادعاء نيويورك يقاضي ترامب وأوالده بتهمة «االحتيال»: 
خّفض ثروته باملليارات لتحصيل مزايا ضريبية وتأمينية

نيويورك ـ أ.ف.پ: رفعت 
املدعية العامة لوالية نيويورك 
ليتيتيا جيمس أمس األربعاء 
دعــوى مدنية ضــد الرئيس 
السابق دونالد ترامب وعائلته 
لقيامهم بتضخيــم تقييمات 
أصول وخفض صافي ثروته 
باملليارات بهدف احلصول على 

مزايا ضريبية وتأمينية.
وقالت جيمس للصحافيني، 
إن مكتبها يســعى إلى تغرمي 
الرئيس الســابق ٢٥٠ مليون 
دوالر، إضافة الى حظر عائلته 
من «إدارة األعمال التجارية في 
نيويورك بشكل نهائي» ومنعه 
وشــركته من شراء أمالك في 
الوالية ملدة خمس ســنوات، 
مشيرة الى عزم مكتبها القيام 
بإحالة جنائية بشأن القضية 

إلى وزارة العدل.
من جهة أخرى، ذكر الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، 

ان زوجتــه ميالنيــا شــعرت 
بـ«انتهاك شديد» بعد أن نفذ 
مكتب التحقيقــات الفيدرالي 
مذكــرة تفتيش فــي منزلهم 

الشهر املاضي.
وفي مقابلة مع أحد املواقع 
اإلخباريــة األميركيــة، قال 
ترامب إن ميالنيا «شــعرت 
بانتهاك شــديد.. هذا شــيء 
فظيع. قاموا بتفتيش خزانة 
مالبسها، وتفقدوا ثيابها.. لم 
يتركوا شيئا كما هو عليه»، 
مضيفــا: «لن أدخــل منزلي 
وأقول هذا رائع»، في إشارة 
إلــى الفوضى التــي خلفتها 

عملية التفتيش.
ووصف الرئيس الســابق 
عملية البحــث بأنها «وصمة 
عار»، مشددا على أنه لم يرتكب 
أي خطأ من خــالل االحتفاظ 
بوثائق سرية في منزله بعد 

انتهاء فترة رئاسته.

الرئيس السابق عن تفتيش FBI خزانة مالبس زوجته ميالنيا: شعرت بـ  «انتهاك شديد»

ترامب وزوجته ميالنيا


