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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
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

األمطار مستمرة 
حتى ظهر اليوم.

«دراسة»: «كورونا» ُيصيب 
املرضى باألرق ويتدخل 

في أحالمهم.

 حطم الواقع وقضى على 
األحالم!

اللهم اجعله صيبًا نافعًا.. 
ديروا بالكم بالشارع.

«الصمت أحيانا أفضل من البوح»
باتــي ديفيز، ابنــة الرئيس 
رونالد ريغان، تعلق على إصدار 
األمير هــاري مذكراته. وتقول: 
مذكراته تشبه مذكراتي التي كتبتها 
عن إهمال أسرتي لي. لكني بعدها 
فهمت أنه ليس لنا أن نعلن كل 

ما نعلم.

«بسمتي مزيفة»
الســباح  مايــكل فيلبس، 
بأنه  األميركي األوملبي، يعترف 
يعاني مــن اكتئاب حاد ال عالج 
له، ويضيف: كبطل أوملبي يتحتم 
علي الظهور مبظهر القوي الذي 

ال يعرف البكاء.

«أدواري أكبر من سني»
سكارليت جوهانسون، املمثلة 
األميركيــة، تقول إن دورها في 
فيلــم: فقد فــي الترجمة، كان 
أكبر من ســنها احلقيقي، الذي 
لم يتجاوز ١٨ سنة وقت متثيلها 

في الفيلم.

«ال أصدقاء لي بني املشاهير إال تايلور»
ســيلينا غوميــز، املغنيــة 
األميركية، تقول إنها ال تستريح 
الفني  الوسط  لصداقة مشاهير 
بهوليــوود، فيما عدا مع املغنية 

تايلور سويف.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ٠٠:٣٥ ص ـ ٣:١٥ م
أدنى جزر: ٨:٢٠ ص ـ ٨:٠٩ م

٥:٢٠الفجر
٦:٤٤الشروق

١١:٥٥الظهر
٢:٤٨العصر

٥:٠٧املغرب

٦:٢٩العشاء

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

البقاء هللا

زمزم عبدالرسول بن عوفى محيسن: (زوجة صادق سيد خلف سيد 
علي) ٥٦ عاما - الســاملية - قطعة ١٠ - شارع عمان الشارع 

األول - منزل ٧ - ت: ٥٠١٠٥٦٧٩ - شيعت.
٧٣ عاما - العزاء عن طريق االتصال  محمد عبداهللا حسن العطيه:

فقط - ت: ٩٩٢٥١١٢٢ - ٩٩٧٧٠٠٦٦ - شيع
٦٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  عبداهللا خالد نهار املطيري:

٦٦٧٩٩٧٥٠ - شيع.
٦٨ عاما - الرجال: عبداهللا املبارك  محمد غالم حجي عبدالرحيم:
- ق٩ - ش٩٠٧ - م٦ - ت: ٩٩١٩٩٩٩٧ - النســاء: األندلــس 
- ق١٢ - ش١٥ - م٤٩ (العــزاء ابتداء من اليوم الثالثاء) - ت: 

٩٩٨٨١١٣٩ - الدفن التاسعة صباحاً.

٧ وفيات وإصابات 
في حادث دهس على «اخلليج»

إبعاد سمسار 
«منافية» و٦ وافدات 

وحارس بناية

إحباط تهريب ١٣ كيلو ماريغوانا 
في أمتعة هندي قدم للبالد جوًا

«اإلعدام» للمتهم باالعتداء 
على األطفال بالفروانية

سعود عبدالعزيز

تســبب حــادث مروري مــروع على شــارع اخلليج في 
عــدد من الوفيات واإلصابات. ووفق ما أفاد به مصدر أمني 
«األنباء»، فإن مواطنا دهس مبركبته عددا من الوافدين لدى 
عبورهم شــارع اخلليج العربي، ما أدى إلى وفاة ٤ وافدين 
هم: مصري وأردني وهندي وأفريقي، فيما أصيب ٣ آخرون.

وأضاف املصدر أن املواطن حاول استخدام مكابح املركبة 
لتفادي وقوع احلادث لكنه لم يتمكن من التوقف في الوقت 

املناسب بسبب تأثير األمطار على الطريق.
هذا، وانتقل الى موقع البالغ مدير أمن حولي العميد زياد 
اخلطيب وأشرف على نقل ضحايا حادث الدهس اجلماعي 
الذي تسبب ايضا في اصابة قائد املركبة. وكانت قوة اإلطفاء 
العام دعت في وقت سابق أمس املواطنني واملقيمني إلى توخي 

احليطة واحلذر لعدم استقرار احلالة اجلوية في البالد.

أســفرت حملة إلدارة 
العامــة  حمايــة اآلداب 
واالجتــار باألشــخاص، 
عن ضبط وافد «سمسار 
آداب» يســتأجر شــقة 
الســتغاللها مــن قبل ٦
وافدات «بائعات هوى» 
فــي ممارســة األعمــال 
املنافيــة لــآلداب العامة 

مقابل مبالغ مالية.
وقــال مصــدر أمنــي 
لـ«األنباء»، انه مت اقتياد 
حارس البناية التي متت 
مداهمتها وبقية املوقوفني 

إلى إدارة اإلبعاد.

محمد اجلالهمة 

متكــن رجــال جمــارك مطار 
الكويــت الدولــي T١، من ضبط 
١٣ كيلــو ماريغوانــا هربــت في 
األمتعة الشخصية لوافد آسيوي 
قــدم إلــى البــالد جــوا، ومتــت 
إحالة الوافد، وهو من اجلنسية 
الهندية، واملضبوطات إلى جهات 
االختصــاص. من جانبــه، تقدم 
مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
ســليمان الفهد بالشــكر جلميع 
العاملني باملطارات، وعلى رأسهم 
مدير إدارة جمارك املطارات أسامة 

الشامي لتواجده املستمر ودعمه الالمحدود إلخوانه العاملني، 
وأثنى على جهود املفتشني اجلمركيني التي حتول دون إدخال 

املخدرات واملمنوعات إلى البالد.

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمــة اجلنايات باإلعــدام للمعلم 
املصري املتهم بخطف عدد من األطفال واالعتداء 
عليهم بعد ضبطه خالل شهر أكتوبر املاضي. 
يذكر أن مباحث محافظة الفروانية أوقفت املعلم 
البالغ ٤٣ عاما ويدّرس مادة التربية اإلسالمية 
مبدرســة في مدينة سعد العبداهللا، وقام ستة 
من أولياء أمور األطفال املجني عليهم بتسجيل 
قضايا ضده بعدما مت االستدالل عليه من خالل 

كاميرات مراقبة.

سليمان الفهد

أحدث ابتكارات «الس فيغاس»: 
جهاز لألفوكادو وخوذة تشخص األمراض

تشخيص لواضعها. ويجري اجلهاز تخطيطا 
كهربائيا للدماغ ثم تشير خوارزميات الذكاء 
االصطناعــي فيــه في غضون عشــر دقائق، 
إلى أي احتمال لإلصابة باضطرابات معرفية 

(بينها مرض الزهامير) يواجهه الشخص.

حبات األفــوكادو للتأكد من نضوجها، وهي 
خطوة تتسبب في تلف الفاكهة. وعلى غرار 
القبعة الشــهيرة في سلسلة «هاري بوتر»، 
تتولى خوذة iSyncWave التي ميكن تثبيتها 
على الرأس مســح املوجات الدماغية وإجراء 

الس فيغــاس - أ.ف.پ: حاولــت مئــات 
الشركات الناشئة أن تثبت في معرض الس 
فيغــاس لإللكترونيات الــذي اختتم أعماله 
األحد، أن التكنولوجيا قادرة على مســاعدة 
البشــر في التعافي من األمــراض، باإلضافة 
إلى إدخالها حتســينات على مجالي التعليم 
والعمل، وتسببها في زيادة اإلنتاجية وصوال 

حتى إلى إنقاذ كوكب األرض.
وفيما يتعلق بأبرز األجهزة التي عرضت في 
امللتقى السنوي ألحدث االبتكارات التكنولوجية 
واألجهزة اإللكترونية جهاز يحدد درجة نضج 
األفوكادو، عرضت شركة «وان ثيرد» الناشئة 
التي تكافح هدر الطعام في العالم، جهاز مسح 
ضوئي يعمل باألشعة حتت احلمراء لتحديد 

درجة نضج فاكهة األفوكادو.
ومبجرد لصق اجلهاز بحبة أفوكادو تظهر 
عبر تطبيــق على الهاتف احملمول معلومات 
حتدد ما إذا كانت الثمرة «فجة»، أو «ناضجة»، 

أو «ناضجة جدا»، من خالل رموز ملونة.
كما يغني اجلهاز زبائن املتاجر عن جس 

(أ.ف.پ)  iSyncWave جهاز حتديد درجة نضج األفوكادوزائران للمعرض يختبران خوذة

«طراقات» على وجه 
سريالنكي تسجل «جناية»

سعود عبدالعزيز

بتوجيه من وكيل نيابة اجلهراء، مت تصنيف واقعة 
اعتداء بالضرب باعتبارها جناية، خاصة بعدما قدم 
املجنــي عليه تقريرا طبيا تضمن الى جانب كدمات 
وســحجات وجود ضعف في عصب األذن اليسرى 
وحالته تستلزم مراجعة العيادة اخلارجية. وحول 
تفاصيل القضية فإن وافدا سريالنكيا من مواليد ١٩٨٨
قال ان مواطنا من مواليد ١٩٨٧ قام بضربه طراقات 
ووجــه له لكمات عديــدة مقابل ســنترال اجلهراء، 
حسب زعمه، كما توعد املدعى عليه حسب مقطعني 
مصورين حصلت عليهما «األنباء» الوافد وآخرين 
كانوا يصورون الواقعة بإحلاق األذي بهم وقام بسبهم.

إغالق محالت «اكزوزات مزعجة» 
وإحالة ١١٤ مركبة للحجز

محمد اجلالهمة

تنفيــذا لتعليمات نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة ووزيــر الدفاع 
باإلنابــة الشــيخ طالل اخلالــد أمس األول، 
نفذت وزارتا الداخلية والتجارة عبر مفتشيها 
حملة صباحية أســفرت عــن إغالق فوري 
لشــركات ومحالت تــزود املركبات مبعدات 

تصدر أصواتا مزعجة للمواطنني. 
وفــي سيــاق ترجمــة تعليمات النائب 
األول ايضــا، نفــذت حملــة لرجــال املرور 
والعمليات والنجدة واالمن العام استهدفت 
مركبات تخــرج عنها أصــوات مزعجة من 
العادم «االكزوز»، وجرى حترير ١١٤ مخالفة 
في محافظات الكويت الســت.  يشار إلى ان 
اجتماعا تنسيقيا عقد مساء األحد بني قطاع 
املرور في الداخلية ووزارة التجارة خلص 
الى تنفيــذ حمالت على املركبــات املخالفة 
واحملالت التي تبيع وتركب اكزوزات مزعجة.

أمن ومحاكم

املجني عليه تلقى لكمات تسببت في ضعف سمعه

لوس أجنيليس - (د.ب.أ): ذكرت تقارير أن 
املمثلة األميركية كلير دينس حامل في طفلها 
الثالث من زوجها هيو دانســي، وذلك وفقا ملا 

قاله متحدث باسم الزوجني.
وأفادت صحيفــة «ديلي ميل» البريطانية، 
بأن دنيس (٤٣ عاما) وزوجها (٤٧ عاما) لديهما 
ابنان: سيروس (١٠ أعوام) وروان (٤ أعوام).

املمثلة كلير دينس

املمثلة األميركية كلير 
دينس حامل في «الثالث»

نواب بريطانيا يربحون 
١٧٫١ مليون إسترليني

لندن ـ د.ب.أ: كشــف حتقيق أجرته شبكة 
«ســكاي نيوز» البريطانية أن رئيسة الوزراء 
البريطانية السابقة تيريزا ماي حققت أرباحا 
بأكثر من ٢٫٥ مليون جنيه إسترليني باإلضافة 
إلى راتبها الرسمي من ارتباطات خارجية منذ 
عقدت االنتخابات العامة األخيرة، وهو أكبر مبلغ 
يحصل عليه أي نائب في البرملان البريطاني.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء، أن إجمالي 
أرباح نواب البرملان البريطاني بلغ ١٧٫١ مليون 

جنيه إسترليني إضافية.

٢٫٥ مليون إسترليني أرباح تيريزا ماي

«أڤاتار» يواصل الصدارة بأميركا.. وفيلم رعب يحقق مفاجأة
ـ  أجنيليــس  لــوس 
أ.ف.پ: في نتيجة متوقعة، 
Avatar: The» واصل فيلم

Way of Water» جليمــس 
كاميرون تصدره إيرادات 
شباك التذاكر في صاالت 
األميركيــة  الســينما 
الشمالية نهاية األسبوع 
املاضــي، محققــا إيرادات 
قاربــت ٤٥ مليون دوالر، 
لكــن املفاجــأة أتــت فــي 
فيلم رعــب احتل املرتبة 
الثانية بعدما حصد عائدات 
غيــر متوقعة. وبحســب 
أرقام شركة «إكزبـيـتـــر 
ريليشـنــــز» املتخصصة، 
حافظ فيلم «أڤاتار» اجلديد 
على صدارة شباك التذاكر 
الرابــع علــى  لألســبوع 

التوالي. 
الرعــب  فيلــم  لكــن 
إنتــاج  مــن   «M٣GAN»
«يونيفرســال» و«بــالم 
هاوس»، حقق ٣٠٫٢ مليون 
دوالر فــي األيــام األولى 
لعرضه، ما فاق توقعات 

املراقبني.
 «M٣GAN» ويروي فيلم
قصة إنســان آلي مخيف 
مصمم أصال ليكون الرفيق 
املثالي لفتاة يتيمة صغيرة 

فيوليت ماكغرو(فيوليت ماكغرو).

ملشاهدة الڤيديوجانب من املعدات املخالفة

«أفضل مطعم في العالم» 
ُيغلق أبوابه نهاية ٢٠٢٤

كوبنهاغــن ـ أ.ف.پ: أعلن «نوما»، صاحب تصنيف 
ثالث جنوم في دليل ميشــالن، واحلائز مرات عدة لقب 
أفضل مطعم في العالم، أمس أنه سيغلق أبوابه في نهاية 

عام ٢٠٢٤ إلعادة تقدمي نفسه كمختبر للطهو.
وقال املطعم الواقع في العاصمة الدمناركية كوبنهاغن 
في منشــور على إنستغرام «لكي نســتمر في أن نكون 
«نوما»، يجب أن نتغير (...). ســيكون شتاء ٢٠٢٤ آخر 

مواسم «نوما» كما نعرفه».
وكان مطعــم «نومــا»، واســمه اختصــار للكلمتــني 
الدمناركيتني «نورديسك» (اسكندينافي) و«ماد» (طعام)، 
تأسس في منطقة بوسط كوبنهاغن في عام ٢٠٠٣، قبل 
إغــالق أبوابه عام ٢٠١٦، ليعيد فتحهــا بعد ذلك بعامني 

في منطقة مزروعة باألشجار بعيدا عن وسط املدينة.
وأوضح املطعم في موقعه «في عام ٢٠٢٥، ســيحول 
مطعمنا إلــى مختبر عمالق، إلى مطبــخ اختباري رائد 

مخصص لالبتكار الغذائي وتطوير نكهات جديدة».
وفيما ســينصب التركيــز على اإلبداع، ســيظل من 
املمكــن، من وقت آلخر، تناول الطعام في مطعم «نوما» 
في كوبنهاغن أو في مطاعم مقامة مؤقتا في أماكن أخرى 

من العالم.

«نوما» حاز لقب أفضل مطعم بالعالم عدة مرات


