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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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االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

ترقية ٧٠ ديبلوماسيا
في وزارة اخلارجية.

منتخب املغرب يتأهل
 لدور الثمانية في نهائيات 

كأس العالم.

ألف مبروك لألشقاء..
 إلى األمام.

بالتوفيج.. وانتو قدها.

«هذه لك، وعندما تنتصر أعده لي
 في ماليبو»

شــني بن، املمثل األميركي، 
يهدي جائزة األوسكار اخلاصة به 
إلى الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي، والرئيس األوكراني 
يهديه بدوره ميدالية الشــرف 

األوكرانية.

«إيلون ماسك نصف صيني»
كاني ويست، املغني األميركي، 
يقول إن إيلون ماســك مهجن 
جينيا، ويضيــف: عند تزاوج 
جينات عبقري صيني مع عارضة 
أزياء بجنــوب أفريقيا حتصل 
على واحد إيلون، فرمبا صنعوا 
إيلونا، وإيلون ماسك يرد:   ٣٠

سأعتبرها مجاملة.

«مساوئ اجلمال»
أدونــا، تيكتوكر  أمييلــي 
أميركية، تؤكد أن جلمالها مساوئه 
التي قد تعادل مزاياه، حيث يهدد 
حياتها مخاطر دائمة منها اخلوف 
من االختطاف بشكل أكبر مما 

تعانيه غير اجلميالت.

أبعد من الكلمات

٥:٠٥الفجر
٦:٢٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١١العشاء

العظمى:  ٢١
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١٢:٢٩ ظ ـ ١٠:٥٢ م
أدنى جزر: ٠٥:٥٤ ص ـ ٠٥:٣٦ م

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

البقاء هللا

٤٨ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  دالل مجمي طويان احلسيني:
٩٩٨٥٧٨٨٨ - شيعت.

٢٦ عاما - الرجال: اجلابرية - ق١١ -  علــي عدنان مصطفى العلي:
ش١٠٨ - حسينية البلوش - ت: ٦٦٠٦٧٧٧٧ - النساء: اجلابرية 
- ق١١ - ش١٠٨ - حسينية البلوش - ت: ٦٦٦٣٦٣٦٩ - شيع.

سارة إبراهيم الرغيب: (أرملة مطر سيف اخلوالد) ٧٤ عاما - العزاء 
في املقبرة - ت: ٦٦٦٦٥٩٥٥ - ٩٩٣٠٣٢٩٥ - شيعت.

٤٠ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك  أحمد عصفور أحمــد العصفور:
- ق٥ - ش١٢ - م٢٧ - ت: ٩٩٥٩٩٨٣٣ - النساء: العارضية - 

ق١٠ - ش١ - ج١٥ - م١٤ - شيع.
٦٣ عاما - العزاء اليوم األربعاء -  محمود غلوم حسني محمد ندوم:
حسينية الشامية - منطقة الشامية - ت: ٩٩٩٦٦٤١٢ - شيع.
٩٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  فاهد مخلد مبارك الهرشاني:
- ت: ٦٦٦٩٩٧٧٣ - النســاء: جابر األحمد - ق٦ - ش٦٠٧ - 

م٧٩٩ - شيع.
مرمي راشــد خميس الفزيع: (أرملة داود سليمان البصيري) ٨٧

عاما - العزاء باملقبرة - ت الرجال: ٩٩٧١٣٢٢١ - ٩٩٧٩٠٢١٦ - ت 
النساء: ٩٩٦٦٩٦٨٠ - ٩٩٦٦٨٦٨٢ - شيعت.

٥٤ عاما - الرجال:  العزاء باملقبرة  خالد إبراهيم طالب العوضي:
- ت: ٦٦٥٧٧٠٠٠ - ٩٩٥١٤٥١٤ - النساء: السرة - ق٦ - ش٦

- م٣٩ - ت: ٩٩١٦٩٦٦٦ - شيع.
٨٩ عاما - الرابية - ق٢ - ش١٨ -  ناصر فليج الشــريف املطيري:

م١٥ - ت: ٩٩٤٣٣٦٥٣ - شيع.

أمن

ضبط «عسكري» يتعاطى املخدرات أثناء الدوام
أحمد خميس

أحــال رجال أحــد مخافــر محافظة حولي 
زميال لهم بالعمل، يعمل عسكريا برتبة «وكيل 
عريف»، إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات، 
بعد ضبطه خالل عمله يتعاطى املواد املخدرة 

وبحوزته كمية منها وأدوات التعاطي.
ووفق مصدر امني أفاد لـ «األنباء» بأن رجال 
امن احد مخافر محافظة حولي اشتبهوا بزميل 

لهم يعمل عسكريا برتبة «وكيل عريف» ظهرت 
عليه فــي الفترة األخيرة آثــار تعب وإرهاق 

ودائم التغيب. 
وأضاف املصدر: في صباح يوم أمس حضر 
العســكري وعليه عالمات التعاطي فســيطر 
عليه زمالؤه وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد 
مخدرة وأدوات التعاطي، فتم إبالغ املسؤولني في 
مديرية األمن الذين أمروا بإحالته واملضبوطات 

الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

«دليڤري» ومواطنه إلى «املكافحة» بعد ضبطهما بخمور
محمد اجلالهمة

أحال رجال مخفر شــرطة الدســمة وافدا 
هنديا يعمل «دليڤري» وآخر من اجلنســية 
نفســها لالجتار في املواد املســكرة إلى مقر 
االدارة العامــة ملكافحة املخــدرات للتحقيق 
معه للوقــوف على وكــر لتصنيع اخلمور.  
وفــي التفاصيل، كما ذكرها مصــدر أمني لـ 
«األنبــاء»، أن دوريــة وخالل جولــة لها في 

منطقة بنيد القــار ضبطت وافدا هنديا لدى 
قيامه بتوصيل أكياس ممتلئة بزجاجات خمور 
محلية. وأضــاف: خالل التحقيــق معه أفاد 
الوافد بأنه يقوم بتوصيلها إلى هندي آخر، 
الذي مت ضبطه ومعه ٣٠ زجاجة خمر محلي، 
فأفاد بدوره بأنه يتم توصيلها عبر مندوب ال 
يعرف سوى رقم هاتفه ليتم إحضار اجلميع 
إلى مخفر الدســمة، وضبط مبلغ ٧٠ دينارا 

من حصيلة البيع في اليوم نفسه.

لــوس أجنيليــس ـ د.ب.أ ـ 
ت.ك.أ: اســتأنفت أمبــر هيــرد 
رسميا القرار في قضية التشهير 
التي رفعهــا جوني ديب، حيث 
أشار محاموها إلى ما يعتقدون 
أنــه العديــد من األخطــاء التي 
ارتكبت في احملاكمة، مبا في ذلك 
السماح باالستماع إلى القضية 
في فيرجينيا ورفض الســماح 
بقبــول االتصــاالت بــني هيرد 

وبعض األطباء كدليل.
وحصــل جنــم «قراصنــة 
الكاريبــي» في يونيــو على ١٠

ماليني دوالر تعويضات و٥ ماليني 
دوالر تعويضــات عقابية، ومت 
تخفيض املبلغ األخير إلى ٣٥٠

ألف دوالر مبا يتماشى مع قانون 
فيرجينيا، بعد أن تبني أن هيرد 
مسؤولة عن التشهير به في مقال 
نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وحصلت هيرد، التي رفعت 
دعوى مضادة، على مليوني دوالر 
فــي نفس الوقت بعد أن وجدت 
هيئة احمللفني أن ديب مســؤول 
عن تعليق أدلى به محاميه آنذاك 
آدم والدمان عن هيرد، بحســب 
صحيفة «لوس أجنيليس تاميز».

ومت تقدمي استئناف هيرد في 
٢٣ نوفمبر إلى محكمة االستئناف 

أمبر هيردفي فيرجينيا.

أمبر هيرد تستأنف رسميًا في «تشهير» جوني ديب


