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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
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

واشنطنـ  أ.ف.پ: أوقف منفذ عملية إطالق نار أسفرت 
عن ثالثة قتلى وجريح فــي مدينة ديترويت األميركية 
األحد، وفق ما أعلنت شــرطة املدينة الواقعة في شــمال 
الواليات املتحدة، فيما قتل ثالثة آخرون في عملية إطالق 

نار أخرى في تكساس.
وقال رئيس شرطة ديترويت جيمس وايت لوسائل 
إعالم إنه عثر على رجل وامرأتني مقتولني بالرصاص في 

مواقع منفصلة في املدينة في ساعات الصباح األولى.
وأضــاف وايت أن رجال آخر رصد املشــتبه به وهو 
يحدق فــي نوافذ الســيارات وطلب منــه التوقف، لكن 

املسلح رد بإطالق النار عليه.
وأكد وايت فــي مؤمتره الصحافي أن عمليات إطالق 
النار «كانت عشوائية للغاية» على ما يبدو، مشيرا الى 
أن إحــدى «الضحايا كانت تنتظــر داخل حافلة وأخرى 

متر في الشارع إضافة الى رجل كان ميشي مع كلبه».
وأســفر حادث إطالق نار آخر عن سقوط ضحايا في 
الواليات املتحدة األحد، اذ ذكرت سلطات مدينة هيوسنت 
في تكســاس أن ثالثة أشخاص قتلوا أيضا عندما أطلق 

رجل النار عليهم أمام منزلهم.
وقال قائد شــرطة هيوســنت تروي فينــر في مؤمتر 
صحافي «أضرم هذا املشتبه به لألسف الشديد النار في 
منازل عدة وانتظر خروج سكانها ليطلق النار عليهم».

وأضــاف أن عناصــر اإلطفاء الذين كانــوا يكافحون 
هــذه احلرائق اضطروا ايضا إلى االحتماء قبل أن تصل 

الشرطة وتردي مطلق النار.
ولفت فينر الى أن املســلح أبلغ مؤخرا بأنه سيطرد 
مــن منزله، مرجحــا أن يكون ذلك الدافع لكن الشــرطة 

حتقق في األمر.

١١٥ مرشحا ومرشحة في اليوم 
األول للتسجيل لالنتخابات 

البرملانية.

مشاجرة باأليدي بني طيار 
ومساعده في اجلو.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

٦٥ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  خديجة عبدالنبي علي الغتم:
٩٩٥٠٠٤٦٨ - شيعت.

مرمي عيسى جاسم القصار: (زوجة موسى حجي موسى الغيص) ٧١
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٦٦٤٤٠٠٣٣ - النساء: 

األندلس - ق٨ - ش٦ - م١٦٠ - شيعت.
نور موسى سعد البطحاني: (زوجة مشاري يوسف سعد البطحاني) 
٢٦ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٦٠٠٣٠٨٨ - شيعت.
عائشة خليفة أحمد اجلمعان: (أرملة صالح عبداهللا احلمادي) ٩٢

عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٤٩٩٤٧٧ - شيعت.

«التظاهرات ستمأل الشوارع»
لندساي غراهام، السيناتور 
األميركي اجلمهوري، يؤكد أن 
السابق  الرئيس  أي حكم على 
ترامب في قضية تتعلق باحتجاز 
مســتندات ســرية، سيواجه 

بتظاهرات في الشوارع.

«وكز الباندا يدفعها للتصرف بغضب»
جورج يــو، وزير خارجية 
ســنغافورة األســبق، يحذر 
الواليات املتحدة األميركية من 
االســتمرار في طريق حتدي 

الصني في مسألة تايوان.

«غير مؤهل للقيادة»
املغنية األميركية،  غراميز، 
للملياردير  السابقة  واخلطيبة 
إيلون ماســك، تنتقــد مارك 
زوكربيرج، وتؤكد أنه غير مؤهل 

لقيادة «فيسبوك».

«مجوهرات بقيمة ٢ مليون دوالر»
املغنية  لوپيــز،  چينيفــر 
إنها ارتدت  األميركية، تقــول 
مجوهرات خالل حفل زفافها 
من بن أفليك مؤخرا بقيمة تصل 

إلى ٢ مليون دوالر.

«شعوري باخلزي قّل بعد اعتذاري»
ويل سميث، املمثل األميركي، 
يؤكد أنه شعوره باخلزي جراء 
صفعه لكريس روك حالل حفل 
األوسكار قد بدأ يقل بعد أن نشر 
اعتذاره علنا لروك برسالة ڤيديو.

أبعد من الكلمات

٦ قتلى في عمليتي
 إطالق نار عشوائي بأميركا

أمن

١٠٠ كيلو حشيش بربع مليون دينار في شباك «املكافحة»
محمد اجلالهمة

واصل قطاع األمن اجلنائي 
ممثال في رجال اإلدارة العامة 
ملكافحة املخــدرات وبقيادة 
العميد محمد قبازرد التصدي 
للحملة املنظمة الستهداف 
الكويــت باملــواد املخــدرة، 
إذ أحبطــوا محاولة إغراق 
السوق احمللي بـ ١٠٠ كيلو من 
مخدر احلشيش تقدر قيمتها 
السوقية بربع مليون دينار، 
ومت ضبــط وافــد مصــري 
يعمل فــي صيد األســماك، 
حيث اعترف بأنه جلب هذه 
السموم بالتعاون مع آخرين، 

عالقاته وكيفية تصريف هذه 
الشحنة الكبيرة، سواء داخل 

البالد أو دول أخرى.
واستنادا إلى مصدر أمني 

لـ «األنباء» فإن رجال اإلدارة 
العامــة ملكافحــة املخدرات 
وصلت إليهــم معلومة عن 
ان وافــدا مصريا متكن من 
إدخال كمية ضخمة من املواد 
املخــدرة، وعليه مت ضبطه 
وبالتحقيق معه أرشــد عن 
املخدرات التي جلبها وتبني 
انها مــن مخدر احلشــيش 

وتقدر بـ ١٠٠ كيلوغرام.
وأكــد املصدر اســتمرار 
جهــود رجال األمن اجلنائي 
في تتبع أي عمليات تهريب 
داخــل البالد والتصدي بكل 
حزم حملاوالت إغراق البالد 

بهذه السموم.

الصياد الوافد وأمامه املضبوطات من احلشيش

حيث تســلم هذه الســموم 
منهــم فــي عــرض البحر، 
التحقيقات  وجار استكمال 
مــع الوافــد للوقــوف على 

ضبط ٩ بائعات هوى  و٣ من راغبي 
املتعة احملرمة في حملة على ٤ أوكار

أســفرت حملة لرجــال املباحث اجلنائية اســتهدفت 
الشقق املشبوهة عن ضبط ١٢ وافدا ووافدة من جنسيات 
مختلفة ملمارسة األعمال املنافية وتقدمي املتعة احلرام.

وقال مصدر امني ان احلملة استهدفت ٤ أوكار عقب 
معلومات عن اعتياد تلك األوكار على اســتقبال الزبائن 
والترويج لهذه املمارسات عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
الفتا الى ان املوقوفني هم ٩ نساء و٣ رجال وانه عثر في 
االوكار على ما يؤكد تقدمي اخلدمات املشــبوهة، مشيرا 

الى انه جار إبعاد املوقوفني.

املوقوفون في األوكار ٩ نساء و٣ رجال

إحباط تهريب ١٠٠٠ علبة حليب و٤٠٠ عبوة زيت مدعوم

ضبط «سوابق» سلب حراس بنايات بصفة مباحث
أحمد خميس 

متكــن رجــال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من ضبط ســوابق تبني تورطه 
في ارتكاب ٥ جرائم سلب حراس بنايات، 
اإليجــارات التي يقومــون بتجميعها من 
السكان وأقر املتهم بأنه كان يرتكب سرقاته 

قبل نهاية كل شهر حتى يحصل على أكبر 
مبالغ ممكنة.

وقال مصدر أمني إن تعدد قضايا سرقة 
حراس بنايات في محافظة األحمدي دفع إلى 
تشكيل فريق عمل انتهى إلى أن وراء ارتكاب 
هذه اجلرائم مواطن من أرباب الســوابق، 
وعليه مت ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف 

بأنه كان يدخل الى غرف احلراس ويوهمهم 
بأنه يعمل في املباحث ويظهر لهم كارنيه 
مزوراً يشير إلى أنه يعمل في «الداخلية» 
ويزعم بأنه يبحث عن مخدرات يخفونها 
ويقوم بسلبهم، وبعرض املتهم على املجني 
عليهم تعرفوا عليه لتتم إحالته إلى النيابة 
بتهم السرقة وانتحال صفة رجال األمن.

أحمد خميس 

أحبط رجال اجلمارك فــي إدارة اجلمرك البري محاولة 
تهريب كمية كبيرة من املــواد التموينية املدعومة املمنوع 
تصديرها خارج البالد، واملضبوطات عبارة عن نحو ١٠٠٠
علبة حليب و٤٠٠ عبوة زيت فضال عن مواد متوينية أخرى.

وذكر بيان للجمارك ان الضبطية تأتي انطالقا من تعليمات 
املدير العام بالوكالة سليمان الفهد بالتدقيق والتفتيش على 
جميع الشــحنات الصادرة، تضمن سلسلة من الضبطيات 
اجلمركية السابقة، وتضمن البيان ايضا انه مت عمل محضر 
ضبط جمركي وسيتم تسليمها الى وزارة التجارة - ادارة 

جانب من املضبوطاتالتموين التخاذها اإلجراء الالزم فيها.

األوروبي املتنكر بزي نسائي يعترف 
بسرقة مجوهرات ثمينة

محمد اجلالهمة

أقــر وافد أوروبي تنكــر في زي نســائي ووضع مكياجا 
كامال وفشل في محاولة سرقة مجوهرات ثمينة، بأنه خطط 
جلرميته وحضر الى البالد لتنفيذ جرائم مماثلة والعودة من 
حيث اتى. وجاء توقيف الوافد عقب مطاردته على األقدام من 

قبل موظفي وعمال في مجمع راق في االحمدي.
وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا بضبط شخص 
اقدم على محاولة سرقة محل للذهب، وعلى الفور انتقل رجال 
امن االحمدي ومت احكام السيطرة عليه، وبفتح حتقيق تبني 
ان الوافد دخل الى محل مجوهرات راق متنكرا في زي نسائي 
ووضع مكياجا متظاهرا بأنه بصدد الشراء اال ان موظفي احملل 
اكتشفوا انه يحاول التحايل وانه ليس انثى، وبعد اكتشاف 
امره قام بالهرب جريا على االقدام اال ان محاولة الهروب فشلت، 
هذا ورجح مصدر امني ان يكون االوروبي يعمل في شــبكة 

دولية متخصصة في عمليات االحتيال والتنكر.

مشكلة باحملرك تؤجل إطالق «وحش ناسا» إلى القمر
مركــز كينيــدي الفضائــي (الواليات 
املتحــدة) - أ.ف.پ: أعلنت «ناســا» عبر 
بثها املباشر بالڤيديو إلغاء اإلطالق الذي 
كان مقررا أمس االثنني لصاروخها اجلديد 
نحو القمر بســبب مشــكلة فنية في أحد 
محركاتــه، في خيبة أمــل لوكالة الفضاء 
األميركية التي سيتعني عليها حتديد موعد 
جديد في األيام املقبلــة. وتاريخ اإلطالق 
احملتمل املقبل سيكون اجلمعة ٢ سبتمبر، 
ثم في ٥ من الشــهر عينه. لكن يتعني في 
بادئ األمر تقومي املشــكلة من جانب فرق 
ناسا قبل حتديد املوعد اجلديد. وكان مقررا 

اإلقالع في الساعة ٨٫٣٣ صباحا من منصة 
اإلطــالق ٣٩B في مركــز كينيدي للفضاء 

بوالية فلوريدا األميركية.
لكن مع تقدم ساعات الصباح األولى، 
تأكــد تدريجا تعذر إطــالق صاروخ «اس 
ال اس» البرتقالــي واألبيض البالغ علوه 
٩٨ مترا، والذي يوصف بلقب «الوحش». 
وكان ملء اخلزانات قد بدا بتأخير ساعة 
تقريبا، بسبب ارتفاع خطر الصواعق في 
منتصف الليل. وقد متت تعبئة الصاروخ 
بأكثر من ثالثة ماليني ليتر من الهيدروجني 

واألكسجني السائل شديد البرودة.

كذلــك، قرابة الســاعة الثالثة صباحا 
بالتوقيت احمللي، رصد تسرب محتمل أثناء 
ملء الطبقة الرئيسية بالهيدروجني، ما أدى 
إلى توقف العمليــات مؤقتا. وبعد اجراء 
اختبــارات، اســتؤنفت العمليات بصورة 
طبيعية. وقرابة الساعة السابعة صباحا، 
مت النظر مبشكلة جديدة متثلت في تعذر 
وصول أحد احملركات األربعة RS-٢٥ حتت 
الطبقة الرئيسية للصاروخ، إلى احلرارة 
املتدنية املطلوبة، وهو شرط الزم لتشغيله.

وجرى توقيف العد العكسي، فيما كانت 
العد التنازلي لإلطالق توقف ملشكلة باحملرك (رويترز)الفرق تعمل إلعادة حتديد خطة عمل.

بريتني سپيرز في رسالة صوتية: عائلتي قتلوني!
نيويورك - (أ.ف.ب): حملت 
جنمة البوب بريتني ســپيرز 
في رسالة صوتية طويلة عبر 
التواصل االجتماعي  شــبكات 
على الوصاية التي فرضت عليها 
مدى ١٣ عاما بســبب مشاكلها 
النفســية وتوالهــا بصــورة 
أساســية والدها. وكان جيمي 
ســبيرز، والد املغنية، املولج 
الرئيسي بالوصاية التي تقرر 

والدها منعها من إزالة لولب ملنع 
احلمل رغم رغبتها في إجناب 

املزيد من األطفال.
وفي رسالة صوتية مدتها 
٢٢ دقيقة نشرت على يوتيوب 
مســاء األحــد، وكانــت مجلة 
«فراييتي» أول وســيلة إعالم 
كشــفت عنها، أســفت بريتني 
سپيرز بصوت حزين وأحيانا 
أجش لكونها أمضــت ١٣ عاما 

مــن حياتها حتت «ســيطرة» 
والدها، مبوافقة والدتها «التي 
كانت شاهدة» على ما يحصل 
وشــقيقها وأصدقائهــا، علــى 
مــا قالت. وقالت في الشــريط 
الصوتي «ما الذي فعلته بحق 
اجلحيم ألستحق هذا»، متهمة 
أيضا عائلتهــا واملقربني منها 
بقتلهــا «بــكل مــا للكلمة من 

معنى».

بريتني سپيرز

فرضها على ابنتــه عام ٢٠٠٨
وألغيــت بقرار من الســلطات 
القضائية في لوس أجنيليس 

في ١٢ نوفمبر ٢٠٢١.
ولم تــدِل النجمــة البالغة 
حاليا ٤٠ عاما سوى بتعليقات 
مقتضبة على هذه الوصاية منذ 
رفعها عنهــا، ووصفتها بأنها 
كانــت «تعســفية»، مــا جتلى 
خصوصا من خالل إعالنها أن 

العثور على ديناصور صوروبودا 
ضخم في حديقة منزل بالبرتغال

لشبونة - أ.ف.پ: استخرج علماء إحاثة برتغاليون 
وإســبان في مطلع أغســطس اجلاري في حديقة منزل 
بوســط البرتغال عظاما متحجــرة لديناصور ميكن أن 
يكون األكبر من ساللة الصوروبودا أو سحليات األرجل 

اكتشف حتى اليوم في أوروبا.
وقالت عاملة احلفريات اليزابيتشي ماالفايا من معهد 
دوم لويز بكلية العلوم في جامعة لشبونة لوكالة فرانس 
برس «إنه واحد من اكبر النماذج املعروفة في أوروبا او 

حتى في كل أنحاء العالم».
وأوضحت أن الباحثني عثروا بني الفقرات واألضالع 
التــي أمكن جمعها والتي تعود إلى العصر اجلوراســي 
قبــل نحو ١٥٠ مليون عام، على بقايا ضلع بطول يقرب 

من ثالثة أمتار.
واكتشفت هذه املتحجرات للمرة األولى عام ٢٠١٧ عندما 
كان أحد سكان منطقة بومبال يحفر األرض بحفارة لبناء 

ملحق على ممتلكاته.

(رويترز) عدد من العلماء بجوار جزء من هيكل الديناصور  
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