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»الداخليــة«: ال تهاون.. ســحب 
املركبات مبخالفات األرصفة والنقال 

واحلزام.
٭ طيب.. وإذا ماكو مصافط الناس 

شيسوون؟!

باحثة فلكية في »ناسا«: أمتنى أن أرى 
في الكويت برنامجا حملاكاة احلياة 

على الكواكب األخرى.
٭ .. وقبله برنامج حملاكاة احلكومة 
والبرملان لتهدئة األوضاع السياسية!
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»ال تنخدعوا.. فأنا الأزال أفضل أمل لإلطاحة ببوتني«
إليكسي نافالني، زعيم املعارضة في 
روسيا، يؤكد خالل لقاء إعالمي معه 

استمراره في كشف الفساد، وعزمه 
خوض انتخابات الرئاسة ضد الرئيس 

الروسي في مارس املقبل.

»ما مدى صحة هذا الكشف الغريب؟«
تساؤل للصحافة بعدما تردد أن 

األمير البريطاني هاري وصديقته 
األميركية ميغان ماركل هما أبناء عمومة 

ألنهما ينحدران من شجرة عائلية 
واحدة يعود تاريخها إلى عام 1480. 

صحيح إنه نشأ في قصر كينغستون وهو 
ابن أمير ويلز، وصحيح انها ولدت على بعد 
5500 ميل في كاليفورنيا، إال أنهما يرتبطان 

ببعضهما، برأي الباحثني، من خالل ساللة 
امللكة األم في القرن اخلامس عشر.

»كان األمر مسألة حياة أو موت« 
املغنية سيلينا غوميز ـ 25 سنة ـ 

تكشف ألول مرة بعد إجرائها عملية 
جراحية لزرع الكلى أن فرانشيا ريسا، 
التي تعتبر أفضل صديقاتها، هي التي 

تبرعت لها بإحدى كليتيها لتنقذها بذلك 
من موت محقق.

»احلمد هلل أنني جنوت من هذا الشر«
جنمة الغناء األميركية ليدي غاغا 

تتحدث، وهي تقف بجانب صديقها 
الكبير جو بايدن نائب الرئيس أوباما 
سابقا، حول ضحايا االعتداءات بعد 

تزايد عدد النساء اللواتي كشفن عن 
تعرضهن للتحرش في اآلونة األخيرة. 
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مواقيت الصالة

4.39 الفجــر 
5.59 الشــروق: 
11.32 الظهــر 

2.40 العصــر 
5.04 املغــرب 
6.22 العشــاء 

حار نسبيا ورطب نسبيا مع فرصة 
لتكون الضباب في السماء والرياح 

جنوبية شرقية الى جنوبية 
سرعتها من ١٢ ـ ٣٢ كم/ س.

العظمى: ٣6 - الصغرى: ٢١

أعلى مد: 
5.5٧ صباحا ـ 8.5٢ مساء.

أدنى جزر:
 ٠.٤6 صباحا ـ ١.5٢ مساء.

البقاء هلل

أحمد حسني علي حسن الفيلكاوي ـ 62 عاما ـ الرجال: 
العدان ـ ق1 ـ ش102 ـ م17 ـ ت: 97939600 ـ النساء: 

القرين ـ ق3 ـ ش17 ـ م18.
أحمد سالم عبداهلل بوتلف ـ 55 عاما ـ الرجال: مبارك 

الكبير ـ ق5 ـ ش3 ـ م45 ـ ت: 55444545 ـ النساء: 
القصور ـ ق1 ـ ش6 ـ م55 ـ ت: 94969694.
رفعة عماش محمد الديحاني، أرملة راشد فدعوس 

املطيري ـ 54 عاما ـ الرجال: صباح الناصر ـ ق3 ـ 
ش1 ـ م103 ـ ت: 99066335 ـ النساء: عبداهلل املبارك 

ـ ق9 ـ ش 909 ـ م10.
صفية جوهر حيدر، أرملة ناصر عبداهلل عيدان ـ 82 عاما 

ـ الرجال: الدعية ـ مسجد البحارنة ـ ت: 99141124 
ـ النساء: بنيد القار ـ حسينية عاشور ـ ت: 

.96656655

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

يحل مدير إدارة اخلدمات االجتماعية والنفسية 
بوزارة التربية فيصل األستاذ ضيفا على »ألو األنباء« 
اليوم االثنني من الساعة 7 إلى 8 م، وذلك للحديث 
عن العديد من األمــور والقضايا املتعلقة باخلدمة 
االجتماعيــة وكذلك آخر ما توصلت اليه »التربية« 

بشأن املطالبة بكادر االخصائيني. 
وســيكون التواصــل مع الضيــف على رقم 

22272888

فيصل األستاذ  اليوم وياكم

فيصل األستاذ

النيابة وجهت إليه تهمة الشروع في القتل

أربعيني شق رأس زوجته بساطور في الصليبخات

أوامر بضبط وإحضار مخالف دهس شرطي مرور

اتهام مستهتر بإتالف  مركبة قاٍض في العبدلي
أحمد خميس

احتجز شــاب كويتي من 
مواليد ١٩٩٩ في نظارة مخفر 
القشــعانية بعد أن سجلت 
إتــاف مركبة  بحقه قضية 
والرعونــة،  واالســتهتار 
باإلضافة إلــى رفض تقدمي 
أوراقــه الثبوتية ورخصته 
لرجال األمن، وامتثل حتقيق 
املخفر إلى طلب الشاب والذي 

زعم أنه فقد مبلغا ماليا من 
داخل سيارته.

وبحســب مصدر أمني، 
فقد ورد بــاغ إلى عمليات 
الداخلية عن وجود مشكلة 
على طريق عبدالرحمن الفاح 
في مزارع العبدلي، فانتقلت 
عدة دوريات إلى موقع الباغ، 
حيث التقت مقدم الباغ الذي 
يعمل قاضيا باحملكمة الكلية، 
وقدم هويته التي تتبع وزارة 

العدل.
وأفــاد املبّلــغ بأنه خال 
مــروره بطريــق داخلي في 
العبدلــي مســتقا  مــزارع 
مركبتــه الرباعية اليابانية، 
شاهد قائد رباعية أميركية - 
قدم اسمه وبياناته - يقوم 
بأعمال استهتار ورعونة في 
ســاحة ترابية، األمــر الذي 
تســبب في تطايــر احلصى 
على مركبة املبّلغ وتسببت 

في كســر الزجــاج اجلانبي 
األميــن وإحــداث خــدوش 
باجلانب األمين من مركبته، 
فقام باستيقافه وطلب إثباته 
حلني حضور الدورية، لكنه 

رفض.
واســتدعى رجــال األمن 
السائق املدعى عليه للتحقيق 
فيما هو منسوب إليه، لكنه 
نفى وقال إنه فقد مبلغا ماليا 

من مركبته.

هاني الظفيري
 

وجه وكيل نيابة العاصمة 
تهمة الشــروع في القتل بحق 
زوج في العقد الرابع من عمره 
إثــر قيامــه بضــرب زوجتــه 
التي تصغره بعامني بســاطور 

فــي الــرأس وهــو مــا أصابها 
بجــرح قطعــي، ادخلــت على 
إثره مستشفى الصباح لتلقي 
العاج، ورفض الزوج التحدث 
عن االسباب التي اخرجته عن 
نطاق السيطرة وكادت تتسبب 
في ارساله إلى املركزي لقضاء 

محمد الجالهمةـ  عبداهلل قنيص

امر وكيل نيابة االحمدي 
بضبــط واحضــار مواطن 
خلفيــة  علــى  عشــريني 
الشروع في قتل رجل مرور 
على طريق امللك فهد باجتاه 
النويصيب. وجاءت جرمية 
املواطن في اعقاب علمه ان 
مركبته ستسحب منه جراء 

ارتكابــه مخالفــة مرورية، 
وسجلت قضية بحقه مبسمى 
اثناء  اهانــة موظــف عــام 
تأدية عمله وتعريض حياة 
اآلخرين للخطر. وبحســب 
مصدر امني، فإن مواطنا من 
مواليد ١٩8١ ويعمل بدوريات 
املرور في الداخلية تقدم الى 
احد مخافــر االحمدي وذكر 
انــه كان فــي نقطة تفتيش 

على طريق ٢٧8 باجتاه طريق 
امللك فهد ومت توقيف مركبة 
صالــون اميركيــة الصنــع 
يقودها مواطن في العشرين 
من عمره ويسكن القيروان. 
واوضــح املصــدر ان احــد 
افــراد نقطة التفتيش طلب 
من املصــدر رخصة القيادة 
الســيارة والوقوف  ودفتر 
ميــني الطريــق، وتبني عدم 

حيازته رخصة قيادة، فتم 
حتريــر مخالفة لــه متهيدا 
حلجز املركبة، لكن الشــاب 
العشــريني رفض التوقيع 
علــى املخالفــة وتوجه الى 
املركبة، وخال فراره دهس 
رقيبا مــن مرتبــات املرور 
فأصابه بكدمــات وخدوش 
بالســاق اليمنى والم اسفل 

الظهر.

ســنوات طويلــة مــن عمــره. 
وبحسب مصدر أمني فإن عمليات 
الداخليــة تلقت باغــا بوقوع 
مشــاجرة وشــروع فــي القتل 
مبنطقة الصليبخات وعلى الفور 
مت توجيه عدد من رجال االمن 
الى املنزل  الذي شــهد الواقعة 

والــذي يقع حتديــدا في غرب 
الصليبخات وتبني ان الواقعة 
هي خاف زوجــي بني مواطن 
من مواليــد ١٩٧٢ وزوجته من 
مواليد ١٩٧٤ وشوهدت مصابة 
في الرأس ونقلت إلى املستشفى 

لتلقي العاج.

مواطن يتهم فتاة
 بخدش حيائه برسائل مخلة

أحمد خميس

ســجل مخفر حولي قضية إســاءة استخدام هاتف 
ضد مواطنة.

كان مواطن مواليد ١٩8٤ قد تقدم ملخفر شرطة حولي 
لتســجيل شــكوى ضد فتاة كويتية من مواليد ١٩8٩، 
وأفاد بخدش حيائه بإرســال رسائل مخلة لآلداب من 
الفتاة من خال احد برامج التواصل االجتماعي، وقدم 
الرســائل لرجــال األمن إلثبات صحة التهمة وســجل 
محقق املخفر قضية حتمل عنوان إساءة استخدام هاتف 
وإحالته إلى النيابة الستكمال اإلجراءات القانونية ومن 
املتوقع استدعاء الفتاة لسؤالها فيما هو منسوب إليها.

»السمراء التي أحببت«
..أروى الوقيان تبوح مبشاهداتها األفريقية
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قطار حترش وينشتاين وصل 
محطة إيطاليا باغتصاب ممثلة

اتهمت املمثلة اإليطالية أنابيا شورا، جنمة املسلسل 
التلفزيونــي األميركــي »ذي ســوبرانوس«، املنتــج 

السينمائي هارفي واينشتاين باغتصابها.
وقالــت فــي مقابلة مع صحيفــة ذي نيويوركر إن 
واينشتاين اقتحم شقتها في نيويورك واعتدى عليها 

في عام ١٩٩٢.
وزعمت أنه حترش بها 
جنسيا أيضا في السنوات 

الاحقة.
كذلك قالت املمثلة داريل 
هانا فــي مقــال كتبته ان 
واينشــتاين حتــرش بها 

أيضا.
مــن جهة أخــرى، قال 
املمثــل مارتــن كلونز ان 
بعض املمثات كن يغازلن 
واينشتاين الذي يبلغ من 

العمر 65 عاما، بل وتعمدن إغواءه بعض األحيان.
يذكر ان كلونز ســبق أن عمل مع واينشــتاين في 
فيلم »شكســبير إن الف«، الذي حاز جائزة أوســكار 
ألفضل فيلم. تصريح كلونز من شأنه أن يكون عامل 
تشكيك قويا في ادعاءات التحرش التي ألصقت باملنتج 

السينمائي.

انابيال شورا

لالشتراك
22272770
www.alanba.com.kw

ا�صرتك واح�صل فوراً

على طقم �صاعات )رجالية ون�صائية(

ع بالأملا�س! مر�صّ

ال�صروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 20 د.ك على هدية فورية عبارة

   عن طقم ساعات رجالية ونسائية »EVAL« مرصع بثماني حبات من األملاس وذلك اعتباراً من 2017/10/15 حتـى 2017/11/25.
� ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

� ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية

   وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني  في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

اخرت لون 

طقم ال�صاعات

املنـا�صب لك 

ألماس لكل الناس

لالشتراك عبر املوبايل
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