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 سلّمته قرضين بـ ٢٠ ألف دينار وإعانتها الطالبية 

 محاكمة ممثل أوهم فتاة بالزواج  وتهرب 
 عبدالكريم أحمد

  
  علمت «األنباء» أن االدعاء 
العام بصدد إحالة ممثل مسرحي 
إلى محكمــة اجلنح حملاكمته 
بقضية نصب واحتيال وقعت 

ضحيتها فتاة كويتية.
  وبحسب مصدر أمني، فإن 
الفتــاة كانت قد تقدمت ببالغ 
أفادت فيــه بأنها تعرفت على 
املتهــم في صيــف العام ٢٠١٢ 
ونشأت بينهما عالقة صداقة 
وأبدى إعجابه بها واســتطاع 
إقناعها بالــزواج، فقامت منذ 
سبتمبر العام ذاته إلى أكتوبر 
من العام ٢٠١٤ بإعطائه جميع 
مبالغ إعانتها الطالبية وتقدر 

مببلغ ٤٨٠٠ دينار.
  وأشارت الفتاة إلى أن املمثل 
عــاد بعــد عامني مــن انقطاع 
العالقة وحتديدا فــي أكتوبر 
من العام ٢٠١٦ ليعدها بالزواج 
مرة أخــرى ويطلب منها أخذ 
قرض بنكي له لكي يتمكن من 
إمتــام جتهيزات زواجــه بها، 
وبالفعــل اقترضت لــه مبلغ 
١٠ آالف دينــار على حســابها 
البنكــي، كما عاد فــي فبراير 
العــام احلالي بحيلــة جديدة 
وأخذت لــه قرضا مماثال،  بل 
أهدته هدايا أخرى بينها هاتفان 
نقاالن. ولفتت إلى أنها وقعت 
أيضا بفخ صديق املمثل الذي 
استغل فترة انقطاع عالقتهما 

وحــاول إيهامهــا بإعجابه بها 
وحبه لها ورغبته في الزواج 
منها، وخدعها هو أيضا بحاجته 
للمال من أجل أن يتمكن من حل 
بعض املشــاكل التي يواجهها 
قبل أن يتقدم خلطبتها، ومتكن 
بهذه الوسيلة من أخذ بطاقتها 
البنكية وسحب راتبها الشهري 
ملدة ستة أشــهر، كما أجبرها 
على أخذ بعض اإللكترونيات 
باألقساط من إحدى الشركات، 
وملا قررت التوقف عن إعطائه 
البطاقة قام يتصــل بها وهو 
يســبها ويهددهــا ويتوعدها 
بالفضيحة بصور مزعومة ال 
تعرف عنها شيئا ما لم تعطه 

بطاقتها املصرفية.

  وكشف املصدر أن اجلهات 
األمنية ألقت القبض على املمثل 
وأودع احلجــز بأمــر احملقق 
وخــرج أخيــرا بكفالــة مالية 
بعدمــا قضى باحلبس مدة ٢١ 
يوما، وإحالة أوراق قضيته إلى 
محكمة اجلنح بتهمة النصب 
واالحتيال وخداع املجني عليها 
بغرض حملها على تســليمه 
ماال بحوزتها، فيما ألقت سابقا 
القبض علــى صديقه بقضية 
النصب وأخلي سبيله بكفالة 
بعد حجز اســتمر ألسبوع ثم 
ألقت األسبوع املاضي القبض 
عليه مجددا، حيث يتم احتجازه 
حاليا في إدارة املباحث اجلنائية 
على ذمة قضية السب والتهديد. 

 «سائق» يدفع مواطنة إلى مالحقة 
شقيقها قضائياً بتهمة التزوير 

 مشاري المطيري
  

  تقدمت مواطنة بشكوى لدى اإلدارة العامة لشؤون 
اإلقامة بعد اكتشافها وجود «سائق» على كفالتها دون 
علمهــا، حيث انها فوجئت اثناء تقدمي طلب للحصول 
على ســائق لدى الهجرة، باملوظفة تخبرها بان لديها 
ســائقا بالفعل وال تستطيع استقدام آخر، ما أدى الى 
شد وجذب بني املوظفة واملواطنة التي ذهبت الى املدير 
الذي أكد لها صحة ما قالته املوظفة ومت حتويلها الى 
مباحث شؤون اإلقامة الذين حققوا في املوضوع ومت 

طلب اصل املعاملة.
  وتبني أن املعاملة مت تقدميها من قبل شقيقها لوجود 
صورة بطاقتــه املدنية مرفقة باملعاملــة، وهنا كانت 
الصدمة، حيث قامت املواطنة باالتصال على شــقيقها 
الــذي اعترف بأنه هو من قام بتســجيل املعاملة دون 
علم شقيقته التي طلبت تقدمي شكوى الى النيابة ضده 

بتهمة التزوير. 

 لصوص سرقوا حقائب
  ونظارات ماريا كاري 

 تعــرض قصر املغنية العاملية ماريــا كاري في لوس 
أجنيليس إلى السرقة حيث اقتحم لصوص القصر وسرقوا 
أغراضا ثمينة، من بينها حقائب من عالمات جتارية عاملية 

ونظارات شمسية.
  وقال مســؤولون في الشــرطة إن اللصوص اقتحموا 
قصر كاري صباح اخلميس املاضي عبر النوافذ أو األبواب 

في الطابق العلوي.
  وكان الفتا أن اللصوص لم يسرقوا املجوهرات الثمينة 
لكاري بل سرقوا العديد من النظارات واحلقائب الثمينة، 

ومتكنوا من جتاوز جهاز اإلنذار الصامت. 

 البقاء هللا 

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

 الشيخ عبداإلله عبداهللا سعود املالك الصباحـ  ١٨ عاماـ  الرجال: 
ديوان أسرة آل صباح ـ قصر بيان ـ ت: ٢٥٣٩٨٨٨٨ ـ 
النســاء: مشرف ـ ق١ ـ ش١ ـ م٢٦ ـ ت: ٥٠٤٥٨٢٢٢ ـ 

الدفن التاسعة صباحا.
  فهد علي مبارك العوادـ  ١٧ عاماـ  الرجال: عبداهللا املباركـ  
ق٦ ـ ش٦٠٥ ـ م٦٠ ـ ت: ٩٩٤٣٣١١٢ ـ النساء: الساملية 

ـ ق٤ ـ ش البحرين ـ ج٥ ـ م١.
  عباس إبراهيم جوهر ســالم ـ ٦٥ عاما ـ الرجال: اجلابرية 
ـ ق١١ ـ ش١٠٨ ـ حســينية البلوش ـ ت: ٩٧٩٩٠٢٦١ ـ 
النساء: الرحاب ـ ق٢ ـ ش٢٤ ـ م٥٣ ـ ت: ٥٥٩٨٩٢١٣.

  محمد عيسى علي بوناشي ـ ٣٥ عاما ـ الرجال: القادسية ـ 
ق٨ـ  ش٨٨ـ  م١٦ـ  ت: ٩٩٢٨٠٣٨٧ـ  النســاء: األندلس 

ـ ق٦ ـ ش١٠٢ ـ م٢٥٨.
  سره مالح مليحان العازمي، أرملة سعود راشد العازميـ  ٧٠ 
عامــاـ  ضاحية فهد األحمدـ  ق٤ـ  ش٤٠٢ـ  م٥١ـ  ت: 

٥٥٣٧٣٣٣٣ ـ ٩٩٠٤٩٦٨٦.
  مفلح غريب فالح اجلســار ـ ٩١ عاما ـ الرجال: الفروانية ـ 
ق٢ ـ ش١٤٠ ـ م١٥ ـ ديوان اجلسار ـ ت: ٥١٠٦٥٠٦٠ ـ 
النساء: الفروانيةـ  ق٢ـ  ش١٤٠ـ  م١٥ـ  ت: ٥٠٤٥١٦٦٩ 

ـ الدفن بعد صالة العصر. 

 الكويت حتتاج 30 ألف طن لسد 
الفجوة بني األســماك اُملصادة 

واملطلوبة في عام 2020. 
 ٭ يعني الواحد بعدين ياخذله قرض 

عشان يشتري سمچ!!

 البندقية تسعى إلى املزيد من 
االستقالل عن روما 

 ٭ في السياسة ال نعرف «البندقية».. 
الرومانسية! 
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 «كان تأثير أنچلينا حقيقيا بالفعل»

  هذا ما خلصت إليه دراسة طبية 
حديثة كشفت أن جنمة هوليوود 

أنچلينا چولي، التي كانت قد خضعت 
جلراحة الستئصال سرطان الثدي، 

شجعت بذلك الكثير من النساء على 
فحص أنفسهن مسبقا لتجنب اإلصابة 

بهذا املرض.
  

  «واآلن اسمعوا هذا اخلبر الطريف والغريب»
  تعليق ساخر للصحافة 

البريطانية بعدما عينت منظمة 
الصحة العاملية رئيس زمبابوي 

السابق الدكتاتور روبرت موغابي (٩٣ 
سنة) سفيرا للنوايا احلسنة، بالرغم 

من تراجع معدل األعمار في بالده خالل 
فترة رئاسته التي امتدت ٣٧ سنة.

  
  «ها هو يثير مشاعر الكراهية كالعادة»

  اتهام جديد تلقاه الرئيس ترامب 
مؤخرا بعد أن أنحى بالالئمة في 

ارتفاع نسبة اجلرائم في إجنلترا 
على ما أسماه «إرهاب التطرف 

اإلسالمي».
  

  «ال شك أن الناس يخسرون كثيرا مبثل هذه 
املمارسات»

  جنمة هوليوود جينيفر أنيستون 
وهي حتث اجليل اجلديد من 

األصدقاء واملعجبني على الكف عن 
التعلق بهواتفهم، والتحدث مباشرة 

مع بعضهم بعضا ملا في ذلك من تعزيز 
لعالقات الصداقة واحملبة اإلنسانية. 

 تدخني الزوجة للشيشة 
  ال يسقط حقها في حضانة األبناء 

 إبعاد ٢٢ وافدًا بعد حملة
  على سوق احلرامية 

 هاني الظفيري
  

   أمر وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
اللــواء إبراهيــم الطــراح بإبعاد ٢٢ وافــدا ضبطوا داخل 

سوق عشوائي.
   جاء اإلبعاد تنفيذا للقانون نظرا لكون الوافدين خالفوا 
قانــون اإلقامة بالعمل لدى الغيــر. وقال مصدر أمني إن 
قوة من أمن الفروانية داهمت السوق الذي يعرف بسوق 
احلراميــة في اجلليب، ومبجرد اقتــراب رجال األمن من 
الســوق تفرق الوافدون لكن خطــة أمن الفروانية حالت 

دون هروبهم ليتم ضبطهم تباعا. 

 محمد الجالهمة
  

  اعتبرت محكمة األســرة أن إلغــاء حضانة أم ألبنائها 
استنادا خلروجها وتدخينها الشيشة ال يجوز.

  وتتلخص الدعــوى املرفوعة من احملامية إيالف 
الصالح بصفتها وكيلة عن 
األم أن األخيرة تطالب في 
دعواها بإثبات حضانتها 
املدعــى  مــن  ألبنائهــا 
عليــه وخالل اجللســات 
حضــرت جدة األبناء من 
األب مطالبة بـحضـانـــة 
أحفــادها ومستندة على 
شهادة شاهدين أن والدة 
األبنــاء ال تتوافــر فيهــا 
شروط احلضانة بسبب 
كثرة خروجها وجلوسها 
فــي املقاهــي وتدخينها الشيشــة،  وقضت محكمة 
األسرة بأحقية األم وهي مواطنة بحضانة أبنائها. 

 احملامية ايالف الصالح 

 السوق بدا خاليا بعد إبعاد الباعة املخالفني 

 ماريا كاري 

 نيونغو تنضم ملتهمات وينشتاين 
بالتحرش بـ «التدليك» 
 اتهمت املمثلة لوبيتــا نيونغو، احلاصلة 
على جائزة األوســكار، املنتج الســينمائي 
هارفي وينشتاين بالتحرش. وقالت في مقال 
بصحيفة «نيويورك تاميز» إن املنتج املعروف 
استدرجها إلى غرفته بأسباب ملفقة، على 
حد تعبيرها. وأضافت أنه أخبرها برغبته في 
أن يقــوم بتدليكها، فظنــت في بادئ األمر 

أنه ميزح. 


