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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

«أتناول الهوت دوغ باخلردل يوميًا»
النواب  نانسي بيلوسي، رئيسة 
األميركيني سابقا، تعترف بأنها تعشق 
تناول الهوت دوغ باخلردل يوميا، في 
الغذاء، خالل حوار لصحيفة  وجبة 

وول ستريت جورنال.

«أبيع منزلي وأغادر هوليوود»
جيم كاري، املمثل األميركي، يعلن 
مغادرته هوليوود، ويطرح منزله في 
هوليوود، والذي سكنه مدة ٣٠ عاما، 

للبيع بسعر ٢٩ مليون دوالر.

«أبحث عن الزوج السابع»
باميال أندرسون، املمثلة األميركية، 
تعرب عن أملها في الزواج مجددا، رغم 
زواجها ٦ مرات سابقة، وتضيف: ما 
زال أمامي كثير من احلياة ألعيشها.

«أسوأ دور في حياتي»
غوينيث بالترو، املمثلة األمريكية، 
تقول إنهــا تعتبر دورها في فيلمها 
 ،Shallow Hal الشهير: هال الضحل

أسوأ أدوارها.

أبعد من الكلمات

العظمى: ٢٠
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١:١٤ ص ـ ٢:٥١ م
أدنى جزر: ٨:١٧ ص ـ ٨:٣١

٥:١٢الفجر
٦:٣٢الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:١٠العصر

٥:٣٢املغرب
٦:٥١العشاء

رجال مديرية أمن اجلهراء 
يتمكنون من ضبط مواطنني 

امتهنا سلب الوافدين.

تركيا وسورية تسابقان الزمن 
وعداد ضحايا الزلزال ال يتوقف.

قواكم اهللا وحيلكم بهالنوعيات.العالم أمام مسؤولية أخالقية.

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

البقاء هللا

٤٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد سعد صالح املطيري:
- ت: ٩٩٤١٩٠٠٠ - النساء: ال يوجد عزاء - شيع.

رعيده كرمي شبيب الفضلي: (أرملة فليفل لهيلم شطي الفضلي) 
٧٧ عاما - الرجال: غرب عبداهللا املبارك - قطعة ٣ - قسيمة 
٦٣٥ - ت: ٦٥٠٤٥٤٤٥ - النساء: الصباحية - قطعة ٣ - شارع 

١١ - منزل ١٠٠٤ - شيعت.
٣٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  نواف محمد مبارك سعيد مبارك:
- ت: ٥٠٤٠٠٥٢٨ - ٥٠٥٠٠٢٤٢ - النساء: الفنطاس - قطعة ٣ - 
شارع ١٠٤ - منزل ١٧ - ت: ٩٨٨٨٦٣٢٠ - ٦٦٧٨٥٧٩٨ - شيع.

٦٩ عاما - الرجال: العزاء  عبداحملســن عبداهللا عثمان اخلرافي:
في املقبرة - ت: ٩٩٠٨٧٨٧١ - ٩٩٦٣٣٠٥٦ - النساء: ال يوجد 

عزاء - ت: ٩٩٢٣٨٣٣٨ - شيع.
٣٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  عبداهللا جاسم محمد قاسم:
- ت: ٩٩٤٦٦١١٧ - النســاء: الشهداء - ق٥ - ش٥٠٦ - م٢١٥

- مقابل مسجد فاطمة اجلسار - ت: ٩٠٠٧٩٠٨٨ - شيع.
٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  نادية عبدالعزيز حسني العباد:
ت: ٩٩٦١٥٠٢١ - النساء: حطني - ق٣ - ش٣١٠ - م٣٦ - شيعت.

٦٨ عاما - الرجال: مشرف  عبدالرحمن سليمان محمد الشايجي:
- قطعة ٦ - شــارع ٧ - منزل ٢١ - ت: ٩٧٤٣٤٢٣٠ - النساء: 
القادســية - قطعة ٧ - شارع العدســاني - منزل ٦٨ - ت: 

٩٨٧٠٠٠٠٧ - الدفن بعد صالة عصر اليوم اخلميس.

ل  مقطع على «التواصل» ُيعجِّ
بضبط مواطنني امتهنا سلب 

الوافدين بالضرب والدهس

«التحقيقات»: ٥٣٤٨٥ قضية 
جنح و١٢٤١٢ مرور في ٢٠٢٢

٣ كيلو  ضبط ٣ أشخاص  بـ ٫٥
حشيش وشبو  و ٣٥٠ حبة الريكا

منصور السلطان

استطاع رجال مديرية أمن اجلهراء ضبط مواطنني امتهنا 
سلب الوافدين لإلنفاق على شراء املواد املخدرة، وجاء ضبط 
املتهمني بوقت قياسي عقب تداول مقطع مروع لهما يتعمدان 
فيه االصطدام ببقالة متنقلة وبوافد مصاب جراء ضربه من 
قبل املتهمني خالل عملية ســلبه وطلــب النجدة، وذلك على 

طريق الساملي السريع باستخدام سيارة دفع رباعي.
وقال مصدر أمني لـ «األنباء» ان املوقوفني تبني انهما من 
أرباب الســوابق، واعترفا بارتكاب عدة جرائم مماثلة لشراء 
املواد املخــدرة. وعليه متت إحالتهمــا إلى جهة االختصاص 

ولم يستبعد املصدر توجيه تهم الشروع بالقتل للمتهمني.

محمد اجلالهمة

أظهرت االحصائية السنوية للعام ٢٠٢٢ لالدارة العامة 
للتحقيقــات عن تســجيل ٦٥٨٩٧ قضيــة بواقع ٥٣٤٨٥
قضية جنــح و١٢٤١٢ قضية مرور. وأظهرت االحصائية 
ان محافظة حولي تصدرت اعلى معدل من قضايا اجلنح 
بواقع ٤٣٣٨ قضية، فيما جاءت العاصمة بتسجيل اكثر 

عدد من قضايا املرور في العام املاضي بواقع ٣٣٧٤.
وتبني من االحصائية ان محافظة مبارك الكبير سجل 
فيهــا ادنى عــدد من قضايا اجلنح واملــرور بواقع ١٥٩٢

قضية جنح و١٣٠٥ قضايا مرور.

منصور السلطان

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من إحباط ضخ 
٣٥٠٠ غرام من مادتي احلشــيش والشبو إلى السوق احمللي، 
وذلك بضبط مواطنني في منطقني الساملية وبنيد القار، فيما 
ضبــط الثالث وهو مصري في منطقة اجلليب.  وقال مصدر 
أمني لـ «األنباء» ان الضبطية األولى كانت من نصيب تاجر 
مخدرات، حيث متت مداهمة شقته في الساملية، وعثر بداخلها 
على ٢ كيلو من مادة احلشيش وميزان حساس وأدوات خاصة 

لتجزئة املواد املخدرة وأكياس معبأة جاهزة للبيع.
أما املداهمة الثانية فجاءت في منطقة بنيد القار، حيث متت 
مداهمة شقة مواطن وإلقاء القبض عليه وبحوزته كيلو من مادة 
الشــبو املخدرة وميزان حساس خاص. وأخيرا كانت املداهمة 
الثالثة لشــقة وافد مصري في منطقة جليب الشــيوخ، وعثر 
بحوزته على حبوب مخدرة نوع الريكا قدر عددها بـ ٣٥٠ حبة.

املتهمون الثالثة وأمامهم املضبوطات

أمن

سويسرا ُتعيد إلى البيرو منحوتة عمرها ٢٥٠٠ عام
أعــادت  ـ أ.ف.پ:  جنيــڤ 
سويســرا األربعاء رأسا كبيرا 
منحوتا باحلجارة إلى البيرو 
يعــود تاريخــه إلــى حوالــى 
٢٥٠٠ عــام وينتمي إلى إحدى 
أقــدم احلضــارات فــي البالد، 
وفــق ما أعلن املكتــب الثقافي 

السويسري.
وأحضرت املنحوتة، البالغ 
وزنها حوالى مائتي كيلوغرام، 
إلى سويسرا بواسطة شاحنة 
في عــام ٢٠١٦ مــن أملانيا بناء 

على طلب تاجر فنون أملاني.
وأفــاد املكتــب الفيدرالــي 

للثقافة في سويســرا في بيان 
بأنه لم يتم التصريح بشــكل 
صحيح عن املنحوتة بوصفها 
أصوال ثقافيــة، وقد صودرت 
الحقا لوجود «شكوك مثبتة» 
عن أخذها بشكل غير قانوني من 
البيرو. وقدمت رئيسة املكتب 
الفيدرالي للثقافة في سويسرا 
املنحوتــة  باخمــان  كاريــن 
احلجريــة املزخرفــة لســفير 
البيرو لويس ألبرتو كاسترو 
جو في مكتــب جمارك منطقة 
بازل-فايل أم راين، حيث عثر 
على القطعة قبل سبع سنوات. الرأس املنحوت وزنه ٢٠٠ كيلوغرام                                   (أ.ف.پ)

ضبط ٣ آسيويني يديرون 
مصنعًا للخمور في الوفرة

منصور السلطان

متكن رجال مديرية أمن محافظة األحمدي من ضبط 
٣ آســيويني يديرون مصنعا للخمور احمللية في منطقة 
الوفرة، وكان بحوزتهم ٢٠٠٠ زجاجة خمر محلية الصنع 
جاهزة للبيع، ومتــت إحالتهم واملضبوطات إلى جهات 

االختصاص التخاذ الالزم بحقهم.

دراسة: ١٥ مليون شخص حتت 
تهديد فيضانات البحيرات اجلليدية

باريــس ـ أ.ف.پ: تهدد الفيضانات العنيفة الناجمة عن 
البحيرات اجلليدية التي تشكلت أو اتسعت بسبب تغير املناخ، 
ما ال يقل عن ١٥ مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا 
لدراسة نشرت الثالثاء في مجلة «نايتشر كوميونيكيشن».

أربع دول معرضة للخطر بشكل خاص هي الهند وباكستان 
والصني والبيرو، كما ذكر الباحثون الذين أجروا هذا التقييم 

العاملي األول للمناطق املهددة بهذه الظاهرة.
زاد حجــم البحيرات التي تشــكلت نتيجة ذوبان جبال 
اجلليد في العالم بســبب االحترار بنسبة ٥٠٪ في ٣٠ عاما، 
وفق دراســة ســابقة عام ٢٠٢٠ تســتند إلى بيانات األقمار 

الصناعية.
كتبت املعدة الرئيســية للدراسة كارولني تايلور طالبة 
الدكتوراه في جامعة نيوكاسل في إجنلترا «ليست املناطق 
التي بها أكبر عدد من البحيرات اجلليدية أو تلك التي يكون 
اتساعها األسرع هي بالضرورة األكثر خطرا. بل يأتي اخلطر 
من عدد األشــخاص املقيمني قرب هــذه البحيرات وقدرتهم 

على مواجهة الفيضانات».

البحيرات اجلليدية زادت بنسبة ٥٠٪ في عام

تشيلي: إنذار أحمر بعد مقتل العشرات بحرائق الغابات
تشــيلي  كونثبثيــون، 
(تشــيلي) - (أ.ف.پ): قــد 
تتسع رقعة احلرائق الضخمة 
التي اندلعت منذ أسبوع في 
وسط تشيلي اجلنوبي، لتهدد 
مناطق أخرى من البالد بسبب 
موجة حر جديــدة، على ما 

أعلنت السلطات الثالثاء.
صدر إنذار أحمر في أجزاء 
من منطقة لوس ريوس في 
جنوب تشيلي، بالقرب من 

مدينتي كورال وفالديفيا.
وقد تطال حرائق الغابات 
التي أســفرت عــن مقتل ٢٤

شخصا وإصابة ٢١٨٠ آخرين 
منذ اخلميس، وفقا حلصيلة 
رسمية، كذلك منطقة العاصمة 
سانتياغو الواقعة في أقصى 

الشمال.
من املتوقع حدوث موجة 
حر جديدة تتجاوز ٣٧ درجة 

مئوية حتى اجلمعة.
وأكد نائب وزير الداخلية 
مانويل مونسالف أن «وضعا 
شديد التعقيد ميكن أن ينشأ 
من الناحية املناخية»، مشيرا 
إلــى احتمال انــدالع حرائق 

جديدة.

احلكومة منكوبة.
أتت احلرائق منذ اندالعها 
قبل أسبوع على حوالى ٢٩٠

ألف هكتار ودمرت ١١٥٠ منزال، 
وفقا ألحدث تقرير صادر عن 
الهيئة الوطنية للوقاية من 

الكوارث واالستجابة لها.
أوقف ١٥ شخصا لالشتباه 
في دورهم في اندالع بعض 
احلرائق التي يكافح إلخمادها 
أكثر من ٥٦٠٠ عنصر إطفاء 
مبساعدة من املجتمع الدولي.

(رويترز) جانب من احلرائق في منطقة ناسيمنتو التشيلية 

يكافح عناصر اإلطفاء ٨٢
حريقا نشطا من أصل ٣٠٩ في 
جميع أنحاء البالد الثالثاء. 
ومناطــق بيوبيــو ونوبلي 
واراوكانيا (جنوب وسط)، 
هي األكثر تضررا وأعلنتها 

إعدام خمور بـ ٩ ماليني دينار

منصور السلطان

أعلنــت االدارة العامة للجمــارك، في بيان لها، انه مت 
اعدام ١١٥ ألف زجاجة خمر ضبطت وعلى ذمة عدة قضايا 
جنائية حتت اشراف النائب العام ومبشاركة اعضاء من 
«اجلمــارك» و«البلدية». وقال مصــدر امني لـ «األنباء» 
ان اخلمور املتلفة تقدر قيمتها السوقية بنحو ٩ ماليني 
دينار، الفتا الى ان جرافات البلدية قامت بإتالف جميع 

اخلمور ومت التأكد من عملية اإلتالف كاملة.

جانب من اخلمور املضبوطة


