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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

عالج جديد قاتل للسرطان 
يوقف منو ثلث األورام.

الدكتورة صبرية الصالح أول 
كويتية ضمن أفضل ٣ جراحني 

جتميل عيون في العالم.

كفو.. منها العلى.  العالم يستبشر خيرًا.

يا سـيدي يـا رسـول اهللا ُكْنـَت لنا

نورًا يشـعُّ علـى الدنيا وكنـَت ُهَدى

وأشـرقت َبَك شـمُس الديـن زاهيًة

فجـاوزت سـاعة اإلشـراق كلَّ َمَدى

حَكمـًا متنـا  علَّ كمـا  علمنـا  لقـد 

نلقى لنـا فـي نواحينـا أجـلَّ ّصَدى

ُقُدمـًا بـه  نغـدو  ِمْشـَعًال  ناولتنـا 

يهـدي إلى احلق كل النـاس أين بدا

صلـى عليـَك إلـه اخللـق قاطبـة

ودام ذكـرك ال يخبـو - إذن- أبـدا

رمضانيات (١٢)

د. يعقوب يوسف الغنيم

نور الهدى

٤:٠١الفجر
٥:٢٤الشروق

١١:٤٨الظهر
٣:٢٣العصر

٦:١٤املغرب
٧:٣٤العشاء

أعلى مد: 11:10 ظ ـ 10:25 م
أدنى جزر: 4:44 ص ـ 4:48 م

العظمى: ٣١
الصغرى: ١٨

أبعد من الكلمات
«أريا ستارك تخالف شخصيتي احلالية»

مايزي وليامز، املمثلة املشــهورة 
بدور أريا ستارك في مسلسل «لعبة 
العروش»، تقول إن شــخصيتها 
احلقيقية تختلف كثيرا عن دورها 
في املسلسل الشهير بعدما كبرت 

وأصبحت امرأة ناضجة. 

«أسوأ عقوبة لويل سميث هي جعله يقدم 
حفل األوسكار»

كولن جوســت، املمثل الكوميدي 
األميركي، تعليقا على قرار أكادميية 
األوســكار حظر ويل سميث من 

حفالت األوسكار لعشر سنوات.

«املوضوع في يد الشرطة ولن نتصالح»
سارة كيلي، أم بريطانية، ترفض 
دعوة كريستيانو رونالدو العب 
الكرة الشــهير للتصالح. وتقول: 
هاجم يد ابني املصاب بالتوحد وأوقع 

املوبايل من يده. 

«كل عشر سنوات أقدم أغنية رائعة»
الكوري اجلنوبي  املغني  ســاي، 
املشهور بأغنية غانغنام ستايل عام 
٢٠١٢، يعلــن عودته بألبوم غنائي 
جديد يصدر نهاية أبريل اجلاري.

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

البقاء هللا

احمد غازي مشعان العتيبي: ٦٨ عاماـ  ت: ٩٩٧٣٠٧٧٥ـ  شيع.
فهــد عبيد فجرى وراد صنيدح مــرزوق: ٣٤ عاما ـ الرجال ت: 

٦٨٨٨٧٣٣٥ ـ النساء ت: ٦٤٤٤٤٢٩٣ ـ شيع.

ديوانياتكم في «األنباء» 
25خالل رمضان املبارك

أخبار أمنية

املعتدي على املواطن املسّن «سوابق»
عبداهللا قنيص ـ سعود عبدالعزيز

متكــن رجــال األمــن 
العــام، وعقب دقائق من 
تداول مقطع يظهر شخصا 
يقوم باالعتداء غير املبرر 
وغير الطبيعي على عدد 
من العمال وشخص مسن، 
من ضبــط املتهم، وتبني 
انه مواطن ولديه ســجل 
احتجــاز  جنائــي، ومت 
املخفــر  فــي  املواطــن 
وتوجيه تهمــة االعتداء 

بالضرب.
واســتنادا الى ما ذكــره مصدر امني لـ 
«األنباء» فإن وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن العام اللواء فراج الزعبي وفور 
تــداول املقطع وجه بتحديد مكان الواقعة 
ليتبني ان مواطنا مســنا تقــدم الى مخفر 
الظهر وأبلغ بأنه وخالل تواجده في جمعية 
تعاونية مبنطقة الظهر شاهد شخصا يعتدي 
على عمال آسيويني، وحينما دعاه الى عدم 
فعل ذلك خاصة اننا في شهر رمضان، قام 

املواطن اجلاني بضربه بعنف والقائه على 
االرض دون مراعاة لســنه الكبيرة. وأكد 
املصدر ان رجال األمن سيرسلون املواطن 
الى الطب الشــرعي للوقــوف على حالته 
وقــت ارتكاب الواقعــة ومعرفة ما اذا كان 

واقعا حتت تأثير أي مواد غير طبيعية.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية في بيان 
لها ان الشخص املعتدي من أرباب السوابق 

وسجلت بحقه عدة قضايا.

ُضبط في وقت قياسي والطب الشرعي سيحدد حالته وقت اجلرمية

لقطة ڤيديو اعتداء اجلاني على املواطن املسن

ضبط إيراني بـ ١٫٥ كلغ أفيون
و٣ آالف حبة كابتي في الساملية

محمد اجلالهمة

أحبط رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بقيادة العقيد 
محمد قبــازرد محاولة جديدة 
لضخ كمية كبيــرة من مخدر 
األفيون واحلبوب املخدرة الى 
داخل الســوق احمللي بضبط 
وافــد ايرانــي داخل شــقة في 
الساملية واعترف الوافد باجتاره 
في املواد املخدرة والتي تصل 
اليه عبــر التهريــب بحرا من 
موطنه ومتت إحالة املتهم الى 

النيابــة العامة وأرفق في ملف اإلحالة املضبوطات وهي عبارة 
عــن ١٥٠٠ غرام من مادة األفيون باهظة الثمن و٣٠٠٠ حبة نوع 
كابتغون و٥ غرامات من مخدر الشبو زعم الوافد انها الستخدامه 
الشــخصي. وذكر مصدر امني لـ «األنبــاء» ان معلومات وردت 
لرجال املكافحة عن ايراني يحاول ترويج كمية من األفيون ليتم 
ارسال مصدر واالتفاق معه على شراء ربع كيلو واخطار النيابة 
العامــة والتي منحت لرجــال املكافحة اذنــا بالضبط وتفتيش 
مسكنه في الساملية وبعد تسليم املتهم للمخدرات املتفق عليها 
جرى ضبطه وباالنتقال الى مســكنه مت العثور على بقية املواد 

املخدرة املضبوطة.

املتهم وأمامه املضبوطات

البحث
عن مجهول 

تخلص من لقيط 
أمام مدرسة

محمد اجلالهمة

فتح رجال مباحث 
حولي حتقيقا ملعرفة 
او  مجهــول  هويــة 
مجهولــة تخلص من 
طفــل حديــث الوالدة 
بجوار مدرسة مبنطقة 
الساملية. وقال مصدر 
امنــي ان بالغــا مــن 
مواطن تلقته عمليات 
الداخليــة قبــل افطار 
امس االول بوجود طفل 
حديث الــوالدة يبكي 
مــن داخل شرشــف، 
وعلى الفور مت إخطار 
الطبيــة،  الطــوارئ 
وجرى نقل الطفل الى 
مستشفى مبارك لتقدمي 

الرعاية الصحية له.

محامو هيرد: املخدرات حّولت ديب إلى «وحش»
فيرفاكــس (الواليات املتحــدة) ـ أ.ف.پ: أكد محامو زوجة 
املمثل األميركي جوني ديب الســابقة أمبير هيرد أمام محكمة 
أميركيــة الثالثاء أن موكلتهم كانــت تعيش جحيما مع النجم 
الــذي كانت املخدرات والكحول حتوله الى «وحش»، بحســب 
وصفهم، مؤكدين أن نوبات «الغضب» التي كانت تنتابه كانت 

تصل إلى العنف اجلسدي واجلنسي.
ويتهم كل من الزوجني الســابقني اآلخر بالتشــهير في هذه 
احملاكمة التي بدأت في فيرفاكس، بالقرب من واشنطن. وكانت 
شرارة القضية مقالة نشرتها عام ٢٠١٨ صحيفة واشنطن بوست 
وصفت فيها أمبير هيرد نفسها بأنها «ضحية للعنف األسري» 
والتنمر من املجتمع إثر خروجها عن الصمت قبل ذلك بعامني.

وقالت محامية هيرد إيالين بريدهوفت للمحلفني إن موكلتها 
«أحبــت في جوني اجلانب الذي يظهر به في األفالم، أي كونه 

جذابا وساحرا وكرميا».
وأضافــت أن «الوحــش كان يظهر يا لألســف (...) عندما 
كان يشرب الكحول أو يتعاطى املخدرات»، مشيرة إلى تناوله 
مزيجا من الكحول واألدوية املخدرة والكوكايني وحبوب النشوة 

(اإلكستاسي) والفطر املهلوس.
أما وكيل جوني ديب احملامي بنجامني تشو فاعتبر في اجللسة 

«أن الكالم غير الصحيح الذي يقال علنا يسبب أذى كبيرا».
(أ.ف.پ)وقال للمحلفني «لقد غيرت هيرد إلى األبد حياة ديب وسمعته». أمبير هيرد تستعرض مستندات خالل احملاكمة 

شرطي أميركي يوقف سيارة.. بال سائق!

الشرطي لم يجد قائداً للسيارة املخالفة

سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: واجهت 
شرطة سان فرانسيسكو أخيرا مشكلة 
غير مسبوقة، عندما أوقف أحد عناصرها 
سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خالل 
الليل مع مصابيح مطفأة ومن دون أي 

شخص في داخلها.
وانتشر عبر الشــبكات االجتماعية 
تسجيل مصور عن احلادثة التقطه أحد 
املارة، ما دفع بشــركة «كــروز» املالكة 
للمركبــة إلــى التعليق عبــر «تويتر» 

إليضاح ما حصل.

وقالت ناطقة باســم «كروز» أخيرا 
في تعليق على الڤيديو الذي نشره أحد 
الصحافيــني «مركبتنا الذاتيــة القيادة 
أعطت أولوية املرور لســيارة شــرطة، 
ثم توقفت في النقطة اآلمنة األقرب بعد 

اإلشارة، كما هو مرتقب».
وأضافت «اتصل شــرطي بكروز من 

دون تسطير أي محضر ضبط».
ويظهر التســجيل املصور شــرطيا 
يتقــدم إلى نافــذة الســيارة عند مقعد 
السائق، وسط ضحك من املارة الذين قال 

أحدهم «ال أحد في الداخل! هذا جنون». 
وتنطلق بعدها السيارة الذاتية القيادة 
تلقائيا لالنتقال إلى اجلانب اآلخر بعد 

اإلشارة اخلضراء.
وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة 
«فرانس بــرس» أن عناصرها «اتصلوا 
مبشغلي املركبة الذاتية القيادة (...) فريق 
الصيانة تولى السيطرة على املركبة».

وأكــدت «كــروز» حصــول الواقعة 
موضحة أن املصابيح كانت مطفأة بسبب 

خطأ بشري.

دراسة: نصف سكان العالم 
يعانون الصداع.. والنساء أكثر

أوسلوـ  أ.ش.أ: أفادت دراسة صادرة عن كلية الطب جامعة 
«أســلو» في النرويج، بأن نصف سكان العالم يعانون من 
نوبات الصداع، ورجحت الدراســة أن تكون السيدات أكثر 

عرضة لنوبات الصداع عن الرجال.
وأوضح د.الرس جاكوب ستوفنر، األستاذ في كلية الطب 
جامعة «أوســلو»، أن نتائج الدراسة كشفت عن أن انتشار 
اضطرابات الصداع اليزال مرتفعا في جميع أنحاء العالم.

وقام الباحثون في الدراسة مبراجعة النتائج املتوصل إليها 
بأكثر من ٣٥٧ دراسة نشرت بني عام ١٩٦١ ونهاية عام ٢٠٢٠، 
ووجدوا أن ٥٢٪ من األشخاص يعانون من صداع خالل عام 
معني، مبا في ذلك ١٤٪ يعانون من الصداع النصفي، و٢٦٪ 
يعانــون من صداع التوتر ونحــو ٥٪ يعانون من الصداع 
ملدة ١٥ يوما أو أكثر في الشهر، فيما يعاني ما يقرب من ١٦٪ 
من األشخاص في جميع أنحاء العالم من الصداع، ويعاني 

نصفهم تقريبا (٧٪) من الصداع النصفي، وفقا للنتائج.

إيلون ماسك يواجه دعوى 
قضائية بسبب «حصة تويتر»

نيويــورك ـ د.ب.أ: يواجه امللياردير األميركي إيلون 
ماســك دعوى قضائية بعد شراء أكثر من ٩٪ من أسهم 

شركة موقع التواصل االجتماعي تويتر.
وأصبح ماسك بعد شراء األسهم أكبر مساهم من اخلارج 

في تويتر، في حني ارتفع سعر السهم بأكثر من ٢٧٪.
ويواجه ماســك اآلن دعوى قضائيــة أقيمت لصالح 
املستثمرين الذين قالوا إن تأخره في إعالنه شراء أسهم 
تويتر كلف املساهمني أمواال ووفر له نحو ١٤٣ مليون دوالر.
وتقول أوراق الدعوى املقامة في نيويورك إن ماسك 
كان مطالبا بإبالغ جلنة األوراق املالية والتداول األميركية 
خالل ١٠ أيام أي بحلول ٢٤ مارس املاضي بأنه اشــترى 

٥٪ من أسهم تويتر.
وتضيف الدعوى أن ماسك لم يبلغ اللجنة بذلك إال في 
يوم ٤ أبريل احلالي، عندما كشف عن وصول حصته في 
تويتر إلى أكثر من ٩٪، مشيرة إلى أن هذا التأخير أتاح 
له مواصلة شــراء أسهم الشــركة من البورصة بأسعار 

رخيصة قبل اإلعالن.

إيلون ماسك

«اجلنايات» ترفض تظلم «الرياضة» بحفظ
بالغ االستيالء املقدم ضد طالل الفهد

عبدالكرمي أحمد

رفضت محكمة اجلنايات 
تظلمــا قدمتــه الهيئة العامة 
للرياضــة ضد قــرار النيابة 
التحقيــق  بحفــظ  العامــة 
ببالغهــا املقــدم ضــد رئيس 
الســابق  اللجنــة األوملبيــة 
الشــيخ طــالل الفهــد الــذي 
اتهمته فيه باالســتيالء على 
املال العام وارتكاب جتاوزات 
مالية، ومت بسببه حل مجلس 
إدارة اللجنــة األوملبية خالل 
العام ٢٠١٦. وكانت الهيئة قد 
قدمت بالغا إلى نيابة األموال 

لــدى اللجنة مببلــغ ٣٤ ألف 
دينــار، ووجود أوجه صرف 
مببلغ ٣١٩ ألف دينار لم يتم 
اعتمادها من قبلها، وقد قررت 
النيابة العامة في وقت سابق 
حفظ التحقيق في البالغ لعدم 

وجود جرمية.
وقال وكيل الفهد احملامي 
املطيــري مطلــق  مشــعل 
لـ «األنبــاء»، ان قرار النيابة 
العامة وحكم محكمة اجلنايات 
جاءا بعدما ثبت عدم صحة ما 
جاء ببالغ الهيئة ضد موكله 
من خالل التحقيقات التي دارت 
فــي النيابة وتقريــر اخلبير 

العامة شكت فيه عدم استرداد 
فوائض مالية «عهد مفتوحة» 

املقدم للمحكمة.
وأفاد املطيري بأن املراقبني 
املاليني املختصــني أكدوا في 
أقوالهم عدم صحة االتهامات، 
التحقيقــات  كمــا أن أوراق 
الداخليــة للهيئة أثبتت عدم 
وجود عهد غير مستردة من 
اللجنة. وشدد على أن الهيئة 
اعتــادت خصم الفوائض من 
اإلعانات السنوية التالية، كما 
أن جرمية االستيالء على املال 
العام تستوجب خروج املال من 
اجلهة احلكومية إلى حسابات 
شــخصية وهو ما لم يتم في 

هذه الواقعة.

الشيخ طالل الفهد

ملشاهدة الڤيديو

«هابل» يرصد أكبر نواة ملذنب
لوس أجنليسـ  شينخوا: قالت وكالة ناسا الثالثاء إن 
تلسكوبها الفضائي هابل رصد أكبر نواة داخلية ملذنب 

رآها علماء الفلك.
ويبلغ قطر نواة املذنب وهي جليدية حوالي ٨٠ ميال 
تقريبا (١٢٨ كيلومترا)، مما يجعلها أكبر من والية رود 

آيالند، وفقا لناسا.
وقالت ناســا إن النواة أكبر بحوالي ٥٠ مرة من تلك 
املوجــودة في قلب املذنبات املعروفــة، مضيفة أن كتلة 
املذنــب تبلــغ ٥٠٠ تريليون طن أي أكبر مبائة ألف مرة 

من كتلة املذنب النموذجي القريب من الشمس.


