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»انتهينا من األحقاد«
جنم الغناء التون جون 

متحدثا حول وضعه حدا 
للخالف، الذي استمر عقدا مع 

املغنية العاملية مادونا، وذلك 
بعد ان تقابال صدفة في أحد 

املطاعم.

»هل بيت هيوغرانت مسكون«
تساؤل للصحافة 

البريطانية بعدما رصدت 
هذا املمثل يتفقد مع صديقته 
آنا ايبرشتاين بيته في »نتينغ 

هيل« عقب والدة طفلهما 
الثاني.

»كان شيئا مخيفا بحق«
املمثل ريان رينولدز 
متحدثا حول مشاهد 

حميمية وأخرى عنيفة خالل 
تصوير فيلم »ساحة القتلى«.

»دخلت قلبي دون استئذان«
النجم السينمائي جون 

ديب يكشف كيف أدرك 
انه وقع في حب زميلته آمبر 

هيرد عندما عمال معا في فيلم 
»يوميات روم«.

»آسف جدا لتورطي في تلك العالقة«
املغني والفنان املوسيقي 

رونان كيتنغ معتذرا 
لزوجته ايفون كونولي 

خلداعه لها مع إحدى 
الراقصات.

»أريد فعال ان يكونا معا«
والد املغنية واملمثلة ريانا، 
وهو يؤكد ان هناك دوما 

مكانا في قلبه لالعب كرة 
القدم كريس براون صديق 
ابنته السابق على الرغم من 

قضية اعتدائه عليها.

»هل خطيبي يحب زوجته الراحلة 
أكثر مني؟«

املذيعة والصحافية 
البريطانية بيل موني ترد على 

امرأة تساءلت عما اذا كان 
خطيب موني اليزال يحب 

زوجته الراحلة.

أبعد من الكلمات

املواطن محسن العجمي

أدلى بإفادته أمام »املعلومات« وعاد إلى مزرعته في قب إلياس

العجمي: ال أعرف أحداً من اخلاطفني
بيروت ـ يوسف دياب

أكد محسن العجمي حملققي 
شعبة املعلومات في قوى األمن 
الداخلي انه ال يعرف أحدا من 
االخوة الويس الذين خطفوه 
مبساعدة آخرين، ولم يسبق 

له ان التقى أحدا منهم.
وخ���ال تس���جيل أقواله 
بعد االف���راج عنه في عملية 
نوعية لشعبة املعلومات. قال 
العجمي انه باستثناء خطفه 
بقوة الساح، وما رافقها من 
أعمال عنف، لم يس���تعملوا 

العنف معه.
وبعد انتهاء التحقيق معه 
في س���اعة متقدمة من مساء 
اجلمعة، غادر مقر املعلومات 
برفق���ة زوجت���ه اللبناني���ة 
وأش���قائها الذين ع���ادوا به 
إلياس« حيث  الى بلدة »قب 
ب���ه والتي  املزرعة اخلاصة 
خطف منها، وقد حالت قوى 
أمنية انتشرت في املكان دون 
متكني الصحافيني من التواصل 
مع العجمي، الذي يؤكد مصدر 
أمني ل� »األنباء« ان التحقيق 
انتهى معه وبوسعه مغادرة 

لبنان متى يشاء.
وأضاف املصدر ان اخلاطفني 
قالوا انهم يرصدون العجمي 
كونهم يدركون أنه متمول على 
أساس ابتزازه، لكنهم فشلوا، 
وانه لم يكن في نيتهم إيذاء 

أحد.
وقال املص���در األمني ان 
العملي���ة بقي���ت ضمن إطار 
»املراقبة واحملاصرة« طيلة 
ليل اخلميس، من دون اإلقدام 
على اقتحام املنزل منعا إلعطاء 
اخلاطفني فرصة أخذ املواطن 
الكويتي رهينة بشكل يهدد 

حيات���ه، وبناء علي���ه اتخذ 
القرار بوجوب انتظار ساعات 
الصباح األولى حتى يهم أفراد 
العصابة باملغادرة من املنزل 
على ان تكون حلظة مغادرتهم 
مبثابة »ساعة الصفر« لتنفيذ 

العملية.
وبالفعل ما إن هم اخلاطفون 
باخل���روج من امل���كان قرابة 
الساعة السابعة صباحا، حتى 
انقضت عليهم قوة مشتركة من 
فروع الشعبة وألقت القبض 
عليهم، بينما تولت مجموعة 
أخرى من القوة اقتحام املنزل، 
حي���ث وجدت���ه محتجزا في 
غرفة منعزلة محكمة االقفال 
ال تتجاوز مس���احتها »املتر 
ونصف املتر« بحسب تعبير 

املصدر األمني.
املديرية  والحقا، عمم���ت 
العامة لق���وى األمن الداخلي 

بيانا أوضحت فيه انه »بنتيجة 
املتابع���ة والرص���د الدقيقني 
متكنت شعبة املعلومات من 
التوصل الى كشف هوية أفراد 
العصابة الت���ي نفذت عملية 
خطف املواط���ن الكويتي في 
الفائت من داخل  17 الش���هر 
مزرعت���ه في »ق���ب إلياس« 
ومطالبته بفدية مقدارها مليون 
ونص���ف مليون دوالر. وقال 
بيان املديرية ان االشقاء الثاثة 
من فئ���ة »مكتومي القيد« أي 
ال جنس���ية محددة لهم، وقد 
أوقف ش���ريكهم السوري في 

بلدة العاقبية في اجلنوب.
ونوه نائب البقاع الغربي 
جمال اجلراح بالعملية النوعية 
لشعبة املعلومات التي أكدت 
انها الع���ني األمنية الضامنة 
للثقة بأمن لبنان جتاه االخوة 
اخلليجيني واألجانب. وحث 
في اتصال مع »األنباء« االخوة 
الكويتيني عل���ى تخطي هذا 
العمل امل���دان، معتبرا ان ما 
حص���ل من فعل خارجني عن 

القوانني.
وأبرزت وس���ائل اإلعام 
اللبنانية اتصال وزير الداخلية 
الكويتي الشيخ محمد اخلالد 
بوزير الداخلية اللبناني نهاد 
املشنوق منوها بجهود شعبة 
املعلوم���ات ومهنئ���ا رجالها 

بتحرير املواطن الكويتي.
بدوره، الوزير املش���نوق 
اعتبر ان للكويت فضا دائما 
على لبنان، وأميرها الشيخ 
صباح األحمد مرجعية دائمة 
ل���كل زمائه الق���ادة العرب، 
متمني���ا عدم اعط���اء أهمية 
لهذا العم���ل الفردي، كما هنأ 
املشنوق شعبة املعلومات بهذا 

االجناز.

مصدر لـ »األنباء«: 
اإلخوة الويس 
اعترفوا بابتزاز 

العجمي

 الوزير املشنوق 
ينوه بأفضال 

الكويت على لبنان

عادل المرزوق

فترة برد البلدة
نوء البلدة: وينتهي يوم الثالثاء 2/9 ويس��مى هذا النوء في 
»ش��باط الثاني« وعدد أيام هذا النوء هي 13 يوما وهو ميثل 
املنزلة اخلامس��ة من منازل فصل الشتاء واملعروف عن هذا 
النوء أنه من األنواء املطيرة بإذن اهلل وفيه تنخفض احلرارة الى 
درجة دون الصفر الذي يجمد املاء من برودة اجلو وتكثر فيه 
هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية بصورة مفاجئة كما 
يقال عن نوء البلدة )أوله محرق وآخره مورق(، حيث يبتدئ 
الطقس البارد باالنخفاض واالنحسار، األمر الذي يجعل املاء 
يجري في غصون األشجار وتبدأ األوراق اخلضراء في الشجر 
بالظهور من جديد، والبلدة هو جنم من النجوم اليمانية، أي 

النجوم التي تكون في جهة اجلنوب من السماء.
واس��م هذا النوء باللغة االجنليزي��ة »Albaldah« وهو نفس 
االسم باللغة العربية وهو على غير االنواء األخرى ويختلف 
اختالف��ا كليا عن بقية األنواء، حيث ان هذا النوء هو عبارة 
عن رقعة مستديرة في السماء تخلو من النجوم أو الكواكب 
باستثناء جنم واحد خافت الضوء يكاد ال يرى يسمى البلدة 
ويبعد عن األرض 441 س��نة ضوئية ويحي��ط بهذه البقعة 
مجموع��ة من جنوم برج الق��وس وموقعها بني جنم النعامي 
وجنم سعد الذابح، وكلمة البلدة باللغة العربية تعني األرض 
اخلالي��ة التي ليس بها نباتات أو زرع، كما تعني هذه الكلمة 

صدر الرجل.
ونش��ير هنا الى ان أول أربعة أي��ام من هذا النوء تدخل من 
ضمن فترة األزيرق أو التشار، وتشار أي األربعة أيام األخيرة 
م��ن االزيرق والتي تنتهي في يوم 1/31، ويقال في هذا النوء 
»البلدة تقول للبرد أهده أهده«، ومتوس��ط درجات احلرارة 
في هذا النوء يتراوح بني 18 مئوية في حدها األعلى و8 مئوية 

في حدها األدنى.
وميك��ن مالحظة أنه في الي��وم اخلامس من نوء »البلدة« أي 
في أول شهر فبراير يكون وقت صالة الظهر قد بلغ أقصى 
مدى له، حيث يكون وقت الصالة في مدينة الكويت الس��اعة 
12.02 ظهرا، وصالة الظهر عادة هي املؤشر على وقت الظهيرة 
طوال العام في جميع انحاء العالم ويسمى وقت الظهيرة فلكيا 

 »Transit Time« باللغة االجنليزية
ويقول ساجع العرب:

»إذا طلع��ت البلدة أخذت الش��يخ الرعدة وحمس��ت اإليعدة 
وأكلت القشدة«.

ممثل إيطالي أدى مشهد
 شنق.. فمات على املسرح!

فرانس برس: فتحت 
النيابة العامة في مدينة 
بيزا )وسط إيطاليا( 
حتقيق����ا قضائيا، إثر 
وفاة ممثل على املسرح، 
حينما كان يؤدي دور 
ش����خصية مشنوقة. 
وكان قد أعلن عن وفاة 
رافاييل شوماخر )27 
عاما( اخلميس بعدما 
كان قد دخل في غيبوبة 
منذ الس����بت املاضي. 
وكان من املفترض أن 

يشارك على املسرح في عملية شنق وهمية، فتنبه أحد 
املتفرجني بعد برهة ألن وضع املمثل ليس سليما.. غير 

أن األوان كان قد فات.

مصرع سائق وإنقاذ آخر
 في سقوط شاحنتني بامليناء

مصرع حداد في انهيار
 سقف مزرعة بالوفرة

محمد الدشيش

لقي وافد عربي مصرعه غرقا في ميناء الش���عيبة 
فجر امس اثر غرق شاحنتني في ميناء الشعيبة وكان 
حادث تصادم بني ش���احنتني للتحمي���ل داخل ميناء 
الش���عيبة قد أدى الى س���قوط السائقني في احلوض 
البح���ري، وتوجهت فرقة اإلنقاذ من مركز الش���عيبة 
لإلطفاء البح���ري بقيادة املقدم فه���د األيوبي وحتت 
إشراف رئيس مركز إطفاء الشعيبة لإلطفاء البحري 
املقدم عبداهلل احلبيل، حيث مت إنقاذ سائق الشاحنة 
األولى بعد س���قوطه في البحر، فيما تبني ان السائق 

الثاني قد فارق احلياة بعد إخراجه.

محمد الدشيش ـ محمد الجالهمة

لقي حداد من إحدى اجلنسيات اآلسيوية من مواليد 
1978 مصرعه صباح امس في حادث انهيار سقف مبنى 
قيد الهدم، وق���ال مصدر أمني انه ورد باغ الى مركز 
عمليات اإلدارة العامة لإلطفاء صباح امس عن انهيار 
س���قف مبنى أثناء عملية هدمه ف���ي مزرعة مبنطقة 

الوفرة الزراعية.

رصيف التحميل في ميناء الشعيبة 

السقف الذي انهار على احلداد اآلسيوي

»استهتار« كشف عن سوابق سرقات
»رب صدفة خير من ألف ميعاد«، هذا ما كش���فت 
عنه مخالفة استهتار ورعونة مت حتريرها بحق مواطن 

تخصص في ارتكاب جرائم سلب وسرقة.
وبحس���ب مصدر أمني فإن باغا ورد الى عمليات 
الداخلية عن شخص يستهتر بشكل مرعب في منطقة 
الواحة، وعلى الفور مت نق���ل الباغ الى وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون األمن العام اللواء عبدالفتاح 
العلي الذي أمر بإرسال دورية ليتم ضبط املستهتر، 
وبتفتيشه وتفتيش س���يارته عثر معه على بطاقات 
مدنية وبنكية تخص أش���خاصا، الى جانب هواتف، 
وبالتحقيق معه اعترف بأنه سبق ان ارتكب عدة جرائم 

تتعلق بسلب وافدين وسرقة مركبات.

مخاوف من انتشار إنفلونزا 
اخلنازير في ليبيا.. ووفاة رضيع

أعلن مركز مكافحة األمراض في ليبيا عن وفاة طفل 
رضيع في أحد مستش����فيات العاصمة طرابلس بسبب 
انفلونزا اخلنازير. وقال املركز في بيان رسمي إن اإلجراءات 
الطبية أك����دت وفاة الطفل الرضيع مبستش����فى اجلاء 
بالعاصمة بسبب هذا املرض فيما اليزال املركز في تعاون 
مستمر ملتابعة ما يزيد عن 20 حالة أخرى في العاصمة. 
وأوضح البيان أن عينات جترى عليها الفحوص في الوقت 

احلالي للوقوف على حجم انتشار املرض في املدينة.
وعن إمكانية انتش����اره خ����ارج العاصمة، قال طبيب 
 باملستش����فى املركزي في طرابلس فضل عدم ذكر اس����مه

 ل� »العربية.نت«: »كوادرنا الطبية عاجزة عن متابعة األوضاع 
في العاصمة وهي منقطعة متاما عن املدن األخرى«.

املمثل االيطالي رافاييل شوماخر

استغال بطاقات 25 وافداً مغادراً وسجاّلها بأسمائهم

زوج املتهمة هّدده بـ»األذى« عقب خلع »العسكري«

ضبط مورّدي اخلطوط الهاتفية املزوّرة لنزالء »املركزي«

إهانة شرطي مرور بـ »التبلّي« وما عطيتك وجه

مطاردة على األقدام انتهت بضبط مواطن
 حاول قتل شقيقه مبسدس في الواحة

أمير زكي

كش���ف باغ خيانة أمانة 
تقدم به مواطن عن ش���بكة 
ثنائي���ة مكونة من مصريني 
اعتادا استخراج خطوط هاتفية 
بأسماء وافدين غادروا الباد 
ومن ثم اس���تخراج خطوط 
بأسماء هؤالء مستغلني وجود 
بطاقاتهم املدنية بحوزتهم كما 

تبني ان الوافدين باعا اخلطوط 
الى نزالء في املركزي مقابل 

مبالغ مالية كبيرة.
وذكر مصدر أمني ان مواطنا 
تقدم الى مباحث حولي وقال 
انه اكتش���ف وقوعه ضحية 
لنصابني يعمان لديه في محل 
هواتف حيث اكتشف جتاوزات 
مالية خطيرة تتعلق بسرقة 
هواتف وتس���جيل خطوط 

هاتفية وإعادة بيع اخلطوط 
ألشخاص آخرين وأنه يخشى 
من ان يتورط في جرائم تتعلق 

باالرهاب.
وقال املص���در فور تلقي 
الب���اغ: مت القب���ض عل���ى 
الوافدين وبالتحقيق معهما 
اعترفا بأنهما اعتادا س���رقة 
املبلغ بحكم عملهما لديه منذ 
سنوات وخبرتهما في املجال 

واعترفا بأنهما استغا وجود 
كم كبير من البطاقات املدنية 
لديهم���ا يصل إل���ى نحو 25 
بطاقة ومبعرفة شخص يعمل 
الداخلي���ة كان يزودهما  في 
بأسماء وافدين غادروا نهائيا 
أي ألغي���ت إقامتهم، ومن ثم 
يستخرجان خطوطا بأسماء 
هؤالء ويعيدون بيعها على 

نزالء »املركزي«.

أحمد خميس

ال����ى مواطن من  وجهت 
موالي����د 1981 وزوجته من 
مواليد 1989 تهم تتعلق بإهانة 
موظف عام اثناء تأدية واجبه 

والتهديد بإحلاق أذى به.
جاءت هذه التهديدات على 
خلفية قيام احد رجال االمن 

ويعمل في دوريات االسناد 
الى سيدة  بتحرير مخالفة 
كويتية حملت عنوان الذهاب 

واالياب من غير مبرر.
وفي التفاصيل فإن املدعي 
وهو من مواليد 1993 قال في 
افادته مبحضر في االحمدي 
بالقضي���ة التي حملت رقم 
2016/23 انه يعمل في وزارة 

الداخلية بدوريات االسناد 
في االحمدي، وأفاد بأنه قام 
بتحرير مخالف���ة مرورية 
بحق املدع���ى عليها »ذهاب 
وإياب ب���دون مبرر« فقالت 
له اهلل ال يوفقك، وأضافت: 
اتبلى عليك  باس���تطاعتي 
بأني لم اعط���ك وجها ولم 
اخذ رقمك، ثم اتصلت على 

زوجها املواطن، الذي حضر 
الى موقع الدورية، وس���أل 
املبلغ عن اس���باب حترير 
املخالفة وس���حب رخصة 
انا اعرف  القيادة، وقال له: 
كيف اتفاهم معاك عند خلع 
العسكرية، وسجلت  البدلة 
الى جهة  قضية وأحيل���ت 

االختصاص.

هاني الظفيري

متكن رجال أمن العاصمة 
من ضبط مواطن ش���رع في 
قتل شقيقه بساح ناري في 
منطقة الواحة، وضبط بحوزة 

املتهم ساح ناري استخدمه 
في محاولة تصفية ش���قيقه 

جسديا.
وبحسب مصدر امني فإن 
مخفر ش���رطة الواحة تلقى 
باغ استغاثة من مواطن يقول 

فيه ان شقيقه يحمل ساحا 
ويريد الدخول الى منزله عنوة 
وانه أحكم اغاق الباب خشية 

تصفيته.
ومضى املصدر بالقول: على 
الفور مت ارسال عدة دوريات 

الى موقع الباغ وما ان شاهد 
املتهم فاشرات الدوريات حتى 
هرب فتم���ت مطاردته على 
االقدام وضبطه، واعترف بان 
ما صدر عنه نتيجة خافات 

عائلية.

احلريق بدأ من األخشاب واملهمالت وامتد الى املركبات

حريق يلتهم 
3 مركبات

 في الفنطاس
هاني الظفيري - محمد الجالهمة

فتح���ت أجهزة اإلطف���اء حتقيقا 
للوقوف حول أسباب التهام النيران 
ل� 3 مركبات ف���ي منطقة الفنطاس، 
وذكر مصدر أمني ان باغا ورد الى 
عمليات اإلطفاء يفيد بوجود حريق 
في منطقة الفنطاس قطعة 2 شارع 
7 خل���ف عمارة في س���احة ترابية 
مكشوفة وعلى الفور توجهت فرقة 
اطفاء مركز املنقف الى موقع احلادث 
وتب���ني ان احلريق في مهمات بناء 
وأخشاب وامتد الى 3 مركبات ووجود 
شخص وافد مصاب بحروق بسيطة 
وعلى الفور ق���ام رجال اطفاء مركز 
املنقف بالتعامل مع احلادث واخماد 
احلريق وتسليم املصاب الى الطوارئ 

الطبية.

وفاة عميد املسرح املغربي 
الطيب الصديقي

رويترز: توفي الطيب الصديقي، أحد أشهر املسرحيني 
املغاربة والعرب، مبصحة بالدار البيضاء الليلة املاضية 

عن عمر يناهز 79 عاما.
ولد الطي���ب الصديقي عام 1937 مبدينة الصويرة 
املطلة على احمليط األطلس���ي ورحل إلى مدينة الدار 
البيضاء، حيث درس 
ثم توجه إلى فرنسا 
ليت���درب على عمل 
البريد لكنه اجته إلى 
دراسة املسرح. وفي 
فرنسا التقى الصديقي 
بأسماء المعة في مجال 
املسرح املغربي أمثال 
الطيب ومحمد  أحمد 
عفيف���ي وخديج���ة 
جمال. ولع���ب أول 
أدواره في مسرحية 
»جحا« ثم اشتغل في 
فرق مسرحية كمسرح 
»البراك���ة« ولعب عدة أدوار ليلتق���ي فيما بعد بأبرز 
األسماء املسرحية الفرنسية، أمثال هوبير جينيو وجان 
فيار. واشتهر الصديقي بتوظيفه للتراث املغربي في 

مسرحياته.

الطيب الصديقي


