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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.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

حترير ٢٧ ألف مخالفة وحجز ٧٥
سيارة ودراجة نارية في أسبوع.

مجسم «موراكامي» يخطف 
األنظار في قطر.

كل ما في قطر يخطف أنظار 
العالم اآلن.

قواكم اهللا رجال «الداخلية».

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

البقاء هللا

٦٣ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة  عائشــة محمد علي علي:
- ت: ٩٧١١١١٣٣ - النســاء: الدسمة - ق٣ - ش٣١ - م١٧ - ت: 

٦٦٦٦٥٧٦٩ - شيعت.
٢٠ عاما - القيروان - بجانب الدوار  بدر ناصر ســلطان الفضلي:

- الدائري اخلامس - ت: ٩٧٩٢٧٠٧٧ - ٩٦٦٦٩١٥٨ - شيع.

«رجل مضطرب»
دونالد ترامــب، الرئيس األميركي 
السابق، يصف لقاءه مؤخرا باملغني 
األميركي كاني ويست، ويضيف: 
حضر ملنزلي طلبا لنصيحتي، بعد أن 
أضاع أعماله، فنصحته بأال يترشح، 
ألن في ذلك تضييعا فظيعا للوقت.

«أنا ملكية حتى النخاع»
كاثرين زيتا جونز، املمثلة البريطانية، 
تعلن أنها شعرت بحزن شديد يوم 
إليزابيث، وتؤكد: نحن  امللكة  وفاة 
نحتاج لوجود العائلة امللكية، ووفاة 
امللكة مثلــت نهاية حقبة رائعة في 

تاريخ بريطانيا.

«أمبر هيرد ركبت موجة مي تو»
هيلينا بونهام كارتر، املمثلة األميركية، 
تدافع عن صديقها جوني ديب، املمثل 
األميركي الذي عملت معه في ٧ أفالم 
مهمة، وتصف طليقته أمبر هيرد بأنها 
حاولت أن تركب موجة حركة مي تو 

على حساب جوني ديب.

«هذه دوالرات أميركية وليست استرالية»
هيو جاكمان، املمثل األسترالي، ميازح 
مواطنته املمثلة، نيكول كيدمان، أثناء 
حفل خيري، لقرارها التبرع في حفل 
خيري يديره، مببلغ مائة ألف دوالر، 
ثم يستطرد بجدية: عملت معها ٣٠

سنة، وأعرف كم هي كرمية.

«ليست لدي أهداف في حياتي»
جو روغان، املعلق األميركي، يعلن 
أنه ال يحيا حياته لتحقيق أهداف 
كبيرة، ويؤكــد: فقط أحاول أن 
أكون أفضــل مما كنت باألمس، 

في كل ما أفعله.
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أمن ومحاكم

«التمييز» حتجز دعوى قتل 
«فرح» للحكم ١٢ ديسمبر

مطاردة فجرية بدأت من «الدعية» 
أتلفت مركبة مواطن والدورية!

عبدالكرمي أحمد

حجزت محكمة التمييز الدعوى املتهم فيها املواطن املتهم بقتل 
املواطنة «فرح أكبر» للحكم في الثاني عشر من شهر ديسمبر املقبل. 
وكانت محكمة االستئناف قد قضت خالل يونيو املاضي بإلغاء 
حكم محكمة اجلنايات الصادر في يوليو ٢٠٢١ بإعدامه شنقا، حيث 
اكتفت مبعاقبته باحلبس املؤبد. يذكر أن املتهم أحيل إلى احملاكمة 
بســبع تهم هي: اخلطف عن طريق القوة - القتل عمدا مع سبق 
اإلصرار - خطف قاصر بالقوة - تهديد بإحلاق الضرر - إتالف 
مركبة عمدا - السير على رصيف املشاة - الدخول عكس السير.

محمد اجلالهمة

حينما انطلق رجال نقطة تفتيش ملخفر شــرطة منطقة الدعية 
خلف مركبة هرب قائدها بهــا كان ينتظرون انهم على موعد مع 
ضبطية أو مع شخص هارب من العدالة ولكن النتيجة كانت فقط 
أن تعرضت الدورية ومركبة املواطن لتلفيات بالغة، أما املضبوطات 
فمحصلتها ال شيء! هذا، وبرر املواطن هربه من الدورية بأنه كان 
يخشى من التوقيف، كما انه في حالة طبيعية. وفي التفاصيل، كما 
رواها مصدر أمني لـ «األنباء»، أن رجال مخفر الدعية وفيما يقيمون 
حملة فجر امس االول رصدوا مركبة يهرب قائدها بها ليتم تتبعه 
حتى منطقة الشعب واالصطدام به عدة مرات قبل أن يتوقف إجباريا 
ألعطاب اصابت مركبتــه. وبتفتيش املواطن لم يعثر معه على اي 
ممنوعات اال ان االستعالم كشف عن ان الهارب لديه سجل جنائي.
من جهة اخــرى، أصدر قاضي محكمة املرور أحكاما باحلبس 
مدة أســبوع وغرامة تتراوح بني ١٠٠ و١٥٠ دينارا بحق ٤ مخالفني 
ارتكبوا مخالفات مرورية تعرض حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

«غير طبيعيْني» سقطا بـ ٣ آالف 
حبة مخدرة في نقطة تفتيش

«واتساب»: غير صحيح تسريب بيانات ٥٠٠ مليون مستخدم

آسيوي جتول في املهبولة بـ ١٥٤
«بطل» خمر على مقاعد السيارة

إخماد حريق محل للطباعة 
باجلهراء في وقت قياسي

منصور السلطان

استطاع رجال دوريات أمن اجلهراء مساء اول من امس 
ضبط شخصني بحالة غير طبيعية وبحوزتهما ما يقارب ٣

آالف حبة مخدرة، باإلضافة الى مبلغ مالي خالل مرورهما 
على نقطة تفتيش في منطقة اجلهراء.

وفي التفاصيل كما ذكرها مصدر أمني لـ «األنباء»، فإنه 
خــالل قيام رجال دوريات أمن اجلهــراء بعملهم في نقطة 
تفتيش مســاء امس على احد طرق منطقة اجلهراء، صادف 
مرور سيارة بها شخصان مت االشتباه بهما، حيث تبني انهما 
بحالة غير طبيعية، وبعد الطلب منهما النزول من الســيارة 
سقط كيس به حبوب مخدرة، وبتفتيش السيارة عثر على 
كميــة من احلبوب املخدرة يبلغ عددها ٣ آالف حبة، كما مت 

ضبط مبلغ مالي بحوزتهما.
وعليه، مت حتريز احلبوب املخدرة واقتياد الشــخصني 
واملضبوطات الى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهما.

كاليفورنيا - (أ.ش.أ): ذكرت منصة املراسالت الفورية الشهيرة 
(واتساب)، أمس، أن التقارير حول تسريب بيانات املستخدمني 

استندت إلى لقطات شاشة «ال أساس لها».
وأوضحت «واتساب» - وفقا ملوقع «وايون» اإلخباري - أنه 
«بعــد التقارير التي تفيــد بأن أرقام هواتف مــا يقرب من ٥٠٠
 ،Dark Web معروضة للبيــع على WhatsApp مليون مســتخدم

نفت الشركة أن أيا من بياناتها قد مت تسريبها».
ومتتلك املنصة ما يقرب من ملياري مستخدم، وأفادت تقارير 
إخبارية ســابقة بأن من بينهم ٤٨٧ مليون مســتخدم مت عرض 
بياناتهم للبيع من ٨٤ دولة مبا في ذلك الواليات املتحدة واململكة 

.Cybernews املتحدة وتركيا وفرنسا، وفقا لتقرير صادر عن

منصور السلطان - مبارك التنيب

متكن رجال أمن األحمدي من ضبط وافد آسيوي بحوزته 
١٥٤ قنينة خمر محلية خالل محاولته توزيعها على زبائنه في 
منطقتي املهبولة واملنقف. ووفق ما أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
فإنه خالل جتول إحدى دوريات أمن األحمدي في منطقة املهبولة 
مســاء أمس األول مت االشتباه بسيارة وبعد إجبار قائدها على 
التوقف حاول الهرب فتم اإلمســاك به حيث تبني انه آسيوي 
اجلنسية وبالتوجه إلى ســيارته شوهدت كميات من اخلمور 
احمللية في املقاعد األمامية واخللفية وبتفتيش سيارته عثر على 
١٥٤ قنينة خمر محلي. وبعد التحقيق مع اآلسيوي اعترف بأنه 

يقوم بتصنيع اخلمور ومن ثم بيعها على زبائنه.

أحمد خميس 

استطاع رجال قوة اطفاء اجلهراء واحلرفي السيطرة على حريق 
هائــل اندلع في مطبعة في منطقة اجلهراء دون حدوث اصابات. 
رجال اطفــاء مركزي اجلهراء واحلرفي فور ورودهم بالغ يفيد 
باندالع حريق في إحدى البنايات في منطقة اجلهراء، توجهوا الى 
موقع احلريق حيث تبني أن النار اندلعت في الدور االرضي وهو 
عبارة عن مطبعة، فتم اخالء املبنى والتأكد من عدم وجود اشخاص 
بالداخل ومن ثم محاصرة النيران واخمادها خالل وقت قياسي.

جانب من احلبوب املضبوطة

تفكيك شبكة ضخمة لتهريب 
الكوكايني في دبي وأوروبا

الهاي - (أ.ف.پ): فككت الشرطة شبكة ضخمة لتهريب 
املخدرات تسيطر على ثلث جتارة الكوكايني في أوروبا وأوقفت 
٤٩ مشــتبها بهم من دول مختلفة، بينهم ٦ يعتبرون «أهدافا 

مهمة» في دبي، على ما أعلنت يوروبول أمس.
وقالت الوكالة األوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون 
فــي بيان إنه مت في إطار العملية الدولية الضخمة ضبط ٣٠

طنا من املخدرات فيما أوقف مشــتبه بهم في كل من فرنســا 
وإسبانيا وبلجيكا وهولندا.

وكان املصدر األساســي للكوكايني هــو أميركا الالتينية، 
وكانت املادة املخدرة متر عبر مرفأي أنتويرب وروتردام.

وجاء في البيان «اجتمع مهربو مخدرات تعتبرهم يوروبول 
أهدافا مهمة لتشكيل ما يعرف بـ «كارتيل ضخم» كان يسيطر 
على نحو ثلث جتارة الكوكايني في أوروبا». وأفادت الوكالة 
بأن دبي أوقفت مشتبهني يعدان «مهمني للغاية» على ارتباط 
بهولندا، إضافة إلى شــخصني على صلة بإســبانيا وآخرين 
على ارتباط بفرنســا. وأوقف ١٣ شخصا في إسبانيا و٦ في 
فرنسا و١٠ في بلجيكا، بينما أوقف ١٤ شخصا العام ٢٠٢١ في 

هولندا في إطار العملية ذاتها، بحسب البيان.

احلرس املدني اإلسباني ضبط كميات من األموال خالل املداهمة

«واكاندا فوريفر» يحقق ٦٤ مليون دوالر في عطلة «الشكر»
لــوس اجنيليــس - أ.ف.پ: واصل 
فيلم «بالك بانثر: واكاندا فوريفر» تصدر 
شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدا 
أكثر من ٦٤ مليون دوالر من اإليرادات 
خالل عطلــة نهاية األســبوع الطويلة 
لعيد الشكر، بحسب أرقام نشرتها شركة 

«إكزبيتر ريليشنز» املتخصصة.
ويوجه هذا العمل، وهو تكملة لفيلم 
«بالك بانثر» الذي حقق جناحا كبيرا في 
عام ٢٠١٨، حتية إلى تشادويك بوسمان، 
جنم اجلزء األول من الفيلم، الذي توفي 
عــام ٢٠٢٠ بســرطان القولون عن عمر 
يناهز ٤٣ عاما. ويظهر املمثل في اجلزء 
اجلديد عبر مشاهد استعادية بشخصية 
تشــاال، حاكم مملكة واكانــدا اإلفريقية 

املتخيلة.
وقد فضل رواد السينما في مختلف 
أنحــاء الواليات املتحدة وكندا، بشــكل 
كبيــر فيلــم «مارفــل» هذا علــى فيلم 
الرسوم املتحركة «ســتراينج وورلد» 
من ديزني، والذي اقتصرت عائداته على 
١٨٫٦ مليــون دوالر خــالل عطلة نهاية 

األسبوع الطويلة.
فــي املرتبــة الثالثــة، حــل فيلــم 
«ديفوشن» عن قصة طيارين مقاتلني 
ينتميان إلى البحرية األميركية، حاصدا 
إيرادات بلغت ٩ ماليني دوالر. وأعقبه 
في املرتبــة الرابعة فيلم «ذي منيو» 
من بطولة رالف فاينس وأنيا تايلور، 
حيث يؤدي فاينس دور طاه شــهير 
تضم قائمة طعامــه مفاجآت مرعبة. 

وحصد العمل ٧٫٣ ماليني دوالر. أنيا تايلور


