
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 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت

 2022 - Issue No.1650٩ ,٢٩ ٣٠Wednesday June من ذي القعدة ١٤٤٣ املوافق ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

االربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«التربية»: تكرمي أوائل الطلبة 

اخلميس برعاية بيت التمويل.

فائض متوقع 
في ميزانية ٢٠٢٣.

ويبقى األهم التركيز على تنويع 
االقتصاد.

يستاهلون.. فرحة النجاح 

أجمل فرحة.

«نعم أكتب مسلسال عن جون سنو»
جــورج أر مارتــن، مؤلف 
مسلسل «لعبة العروش»، يعلن 
البدء في كتابة سلسلة جديدة 
تدور حول شخصية جون سنو 
الذي حاز شهرة  في املسلسل 

كبيرة. 

«أنهيت حياتها»
برايان لوندري، يخلف 
وراءه مذكرات تفصح عن 
قتله خطيبته غابي بيتيتو، 
زاعما أنه قتلها بعد إصابتها 
في رأســها رغبة في إنهاء 

أملها.

«أريد أن أعلن موتي ملدة عام»
كاني ويست، املغني األميركي، 
أثناء ظهوره للمرة األولى منذ 
عدة أســابيع في حفل تكرمي 
صديقه املغني باف دادي، يعلن 

رغبته في االختفاء ملدة عام.

«أتزوج العام القادم»
املمثل  دولف الندجريــن، 
السويدي، البالغ ٦٤ سنة، يعلن 
الــزواج من خطيبته  اعتزامه 
النرويجية إميا كروكدال، البالغة 
٢٥ سنة، األصغر من ابنته إيدا 

البالغة ٢٦ عاما.

أبعد من الكلمات

٣:١٦الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٥١الظهر
٣:٢٥العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٤العشاء

أعلى مد: ٠١:٢٢ ص ـ ١١:٠١ ظ
أعلى جزر: ٠٥:٥٦ ص ـ ٠٧:٢٢ م

العظمى:  ٤٥

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

طفله حمود مطلق أبوشيبه: (زوجة مسلط حفر أبوشيبه) ٥٥ عاما 
- العزاء في املقبرة - ت: ٦٦٦٦٢١١٨ - ٩٦٩١٦٦٦٨ - شيعت.

بدر حمود الزيد الناصر: ٦٨ عاما - الرجال: بيان - ق٩ - ش١ - ج٧ 
- م٥ - ت: ٥١٠٠٥٥٥٩ - ٩٨٨٥٣٣٣٣ - النساء: مبارك الكبير 

- ق٧ - ش٢ - م٩ - ت: ٦٧٧٤٤٢٩٩ - ٩٧٥٧١٢٨٢ - شيع.
عبدالعزيز سعود العبدالعزيز العبيد: ٨١ عاما - العزاء في املقبرة - ت: 

٦٦٦٥٤٤٣١ - شيع.

بسبب املايونيز.. أميركي 
يقتل موظفة مطعم رميًا بالرصاص!

في حادث غريب وعنيف شــهدته 
مدينة أتالنتا عاصمة والية جورجيا 
أقدم أميركــي على إنهاء حياة موظفة 
فــي أحد املطاعم بعــد أن أطلق عليها 
النار بســبب «وضع كمية كبيرة من 

املايونيز» على طلبه.
وقد أطلــق اجلاني الرصاص على 
املوظفــة، وفــق صحيفــة «نيويورك 
بوست» األميركية، أمام طفلها الصغير 
كما أصاب امــرأة أخرى، قبل أن يلوذ 
بالفــرار وتبدأ الشــرطة عملية بحث 
موســعة اعتمادا على تفريغ كاميرات 
املراقبــة املوجودة فــي محيط وقوع 

احلادث. من جهته، قال مدير املطعم الذي 
شهد احلادث في تصريح إلحدى القنوات 
التلفزيونية األميركية، إن مشادة كالمية 
حدثــت بني اجلاني واملوظفة بســبب 
خــالف ناجت عن كميــة املايونيز التي 
مت وضعهــا فــي الســاندويتش الذي 
طلبه، والتي رأى أنها أكثر من الالزم، 
وهو ما جعله يستشيط غضبا ويقرر 
التصعيد الذي وصل به إلى إطالق النار 
عليها. وأوضح مدير املطعم أن الضحية 
واملصابة مت تعيينها في املطعم حديثا، 
حيث لم ميض على بداية عملهما شهر 

الشرطة طوقت املنطقة حول املطعم وبدأت عملية بحث عن اجلانيكامل بعد.

سيلينا غوميز تتألق في «مبنى جرائم القتل ٢»

لفتت سيلينا غوميز االنتباه بتألقها 
لدى حضورها العرض األول للموسم 
الثاني من املسلسل «مبنى جرائم القتل 

.«٢
وخطفت النجمة البالغة من العمر 

٢٩ عامــا األضواء في احلفل الذي أقيم 
في لوس أجنيليس، كاليفورنيا مساء 

االثنني.
ويتناول العمل، الذي يصنف ضمن 
مسلســالت الكوميديا والغموض، في 

إطار من اجلرمية، قصة أوليفر وتشارلز 
ومابل، وهم ٣ من املهووســني بجرائم 
القتل، جتمعهم الظروف معا ويجدون 
أنفسهم محاصرين ومتورطني في جرمية 

قتل واحدة يحاولون حل لغزها.

(أ.ف.پ) غوميز لدى وصولها إلى احلفل 

أخبار أمنية ومحاكم 

«التمييز» تبرئ إعالميًا وفنانة خليجية 
من «إساءة استخدام هاتف»

مبارك التنيب

محكمــة  قضــت 
التمييز ببــراءة فنانة 
خليجيــة وإعالمي من 
تهمة إســاءة استخدام 
هاتف في مقطع ڤيديو 
مبواقــع  تداولــه  مت 
التواصل، وإلغاء حكمي 
أول درجة واالستئناف 
بتغرميهما ٤٠٠٠ دينار. 
وترافعت احملامية مرمي 
فيصل البحر عن الفنانة 

اخلليجية، مؤكدة عدم ارتكاب موكليها أي جرم بخاصة 
أن الشاكي فسر مقطعا عفويا متداوال بطريقة بعيدة 
عن الواقع، ومتسكت البحر بانتفاء القصد اجلنائي 
ملوكليهــا وقدمت حافظة مســتندات ومقاطع ڤيديو 
لكبار النجوم فــي الكويت واخلليج ظهروا مبقاطع 

مشابهة ملقطع الڤيديو محل االتهام.

احملامية مرمي البحر

طعن مواطن وشقيقه في محطة 
وقود بأيدي «أبناء العمومة»

حترير ٨٠ مخالفة بـ«الشويخ» 
في ١٢٠ دقيقة

سرقة هاتف ذكي و٦٠ دينارًا 
من صالة ألعاب

عبداهللا قنيص

قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن مواطنا وشقيقه 
مت إسعافهما بواسطة االسعاف الى مستشفى العدان 
واودع أحدهما غرفة االنعاش إثر تعرضهما للطعن 
داخل محطة وقود. وبحســب إفادة أحد الشــقيقني 
املجني عليهما، وهو مصاب بطعنة ليست نافذة، فإن 
تعرضهما لالعتــداء حدث في محطة وقود مبنطقة 
الفحيحيل حيث التقيا عن طريق املصادفة مع ٣ من 
أبناء عمومتهم، وما لبث  أن نشــبت بينهم مشــادة 
كالمية بسبب خالفات عائلية حتى مت تصعيد املوقف 

ومت توجيه عدة طعنات إليهما.

أحمد خميس

واصل قطاع املرور حمالته الدورية حيث شن 
رجال املرور حملة اســتمرت ســاعتني في منطقة 
الشويخ الصناعية أسفرت عن حترير ٨٠ مخالفة 
متنوعة وإحالة مركبــات إلى احلجز على خلفية 
مخالفــة افتقــاد مركبات شــروط األمــن واملتانة 

والصعود على األرصفة ومركبات مهملة.

سعود عبدالعزيز

أبلــغ مواطن (٢٥ عاما) مخفر شــرطة اجلهراء 
ســرقة هاتف نقال ذكي ومبلــغ ٦٠ دينارا من قبل 
شخص مجهول بعدما تركها في صالة ألعاب مبنطقة 
اجلهراء. وقال املبلغ: كنت برفقة ابن شقيقتي ونسيت 
هاتفي الذكي وحافظة سوداء بها مبلغ مالي على أحد 
أجهــزة األلعاب، وغادرت ثم تذكرت فاتصلت على 
هاتفــي وكان يرن لكن لــم يجب أحد، وبعد دقائق 
عاودت االتصال فوجــدت الهاتف مغلقا. وأضاف: 
لــدى وصولي إلى املكان الذي وضعت فيه الهاتف 
واحلافظة لم أجدهما، وسألت العاملني باملكان عما إذا 
كانوا قد شاهدوا الهاتف واحملفظة إال أنهم أجابوني 

بأنهم لم يشاهدوا هاتفي ومحفظتي.

جانب من حملة منطقة الشويخ الصناعية

محاولة فرار من سجن كولومبي تنتهي بكارثة

لصوص يلقون خزنة بها مليون يورو من «السادس»!
أثينا - (د.ب.أ): ذكرت وسائل اإلعالم 
اليونانية االثنني أن عصابة من اللصوص 
اســتهدفوا منزل رجل أعمال ثريا مبدينة 
ثيسالونيكي الساحلية اليونانية، في عملية 
سطو تتسم بجسارة متناهية، حيث قاموا 
بنقل خزنة نقود كبيرة باســتخدام عتلة 
إلى الشــرفة بالطابق السادس وألقوا بها 

في الشارع. وذكرت الشرطة أن العصابة، 
التي اقتحمت املبنى في الساعات األولى من 
يوم األحد عندما كان رجل األعمال خارج 
البلدة، استطاعت اإلفالت بغنيمتها، وهي 
كمية مجوهرات وأموال نقدية تقدر بنحو 

مليون يورو (١٫١ مليون دوالر).
كانــت خزنة النقود، التــي تزن نحو 

٤٠٠ كيلوغــرام، حتتــوي على نحو ٣٠٠ 
ألف يورو. وتســبب سقوطها في إحداث 
حفرة كبيرة في سطح األرض، قبل أن يتم 

حتميلها على مركبة.
وطبقا للتقارير تشــتبه الشرطة في 
أن العصابة رمبا كان لديها معلومات من 

مصادر من داخل املنزل.

بوغوتا - (أ.ف.پ): لقي ما ال يقل 
عن ٤٩ سجينا حتفهم وأصيب العشرات 
فجر أمس خالل محاولة للهروب من 
ســجن في جنــوب غــرب كولومبيا، 
بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس 
برس. وقــال متحدث باســم مديرية 
السجون الكولومبية «هناك حتى اآلن 
٤٩ قتيال»، موضحا أن «احلصيلة أولية 
وقد ترتفع». ونقل «راديو كاراكول» 
عن السلطات أن املأساة وقعت خالل 
محاولة هروب أعقبها حريق. وأصيب 
بحســب اإلذاعة أكثر من ٤٠ شخصا. 
ونشر الرئيس املنتهية واليته إيفان 
دوكي تغريدة عبر فيها عن تضامنه 
مع أقارب الضحايا من دون أن يعلن 
عن حصيلــة احلادثة. وقــال دوكي: 
«نأسف لألحداث التي وقعت بسجن في 
تولوا بفالي ديل كاوكا». وأضاف: «لقد 
أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع 
الرهيب. تضامني مع أسر الضحايا». 
يذكر أن أعمال الشغب الدامية شائعة 
في سجون أميركا الالتينية، وقد قضى 
في اإلكوادور املجاورة لكولومبيا نحو 
٤٠٠ ســجني في ٦ أعمال شــغب منذ 

مطلع عام ٢٠٢١.

مقتل ٤٩ سجيناً وإصابة العشرات خالل هروب أعقبه حريق

مبنى السجن الذي شهد احلادث املأساوي

ملشاهدة الڤيديو

دراسة سويسرية: أورام 
اإلنسان تستيقظ عندما ينام

سان فرانسيسكو - (د.ب.أ): يعتبر سرطان الثدي من 
أكثر أنواع الســرطان شــيوعا، حيث يصــاب به نحو ٢٫٣ 

مليون شخص سنويا في العالم.
وينتقل الورم السرطاني من عضو إلى آخر في اجلسم 
عندمــا تتحرك اخلاليا الســرطانية في مجــرى الدم حتى 
تصل إلى عضو آخر في اجلسم وتصيبه باملرض اخلبيث.

وتوصل فريق بحثي من جامعة بازل واملستشفى اجلامعي 
فــي بازل وجامعة (إي.تي.إتــش) البحثية في زيوريخ في 
سويسرا في دراسة أوردتها الدورية العلمية «نيتشر» إلى 
نتيجة مثيرة مفادها أن اخلاليا السرطانية التي تتحرك في 
مجرى الدم وتتحول الحقا إلى أورام ثانوية تنشط أساسا 
أثناء نوم مرضى السرطان. ويقول الباحث نيكوال أسيتو 
طبيب الســرطان في جامعة (أي.تي.إتش) في تصريحات 
أوردها املوقع اإللكتروني «ميديكال إكسبريس» املتخصص 
فــي األبحاث الطبية قوله: «عندما ينام مريض الســرطان، 
تســتيقظ األورام». وخالل الدراســة التي شملت نحو ٣٠ 
مريضــة ســرطان ثدي فضــال عن فئران جتــارب، توصل 
الباحثون إلى أن األورام تفرز مزيدا من اخلاليا السرطانية 
عندما ينام املريض، كما أن اخلاليا التي تنفصل عن الورم 
األصلي ليال، تنقســم وتتزايد بوتيرة أســرع مما يزيد من 

احتماالت حتولها إلى أورام ثانوية.

خاليا السرطان تنتشر عبر التنقل في مجرى الدم


