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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

سمو ولي العهد يوقع 
مرسوم تسمية سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 

رئيسًا للوزراء.

صاحب السمو: نحن مع 
الدستور ومع ما يريده شعبنا.

أدامك اهللا ذخرًا وسندًا 
للكويت وأهلها.

حفظكما اهللا وأعانكما ملا فيه 
اخلير.

٤:٢٥الفجر
٥:٤٣الشروق

١١:٣٦الظهر
٢:٥٨العصر

٥:٢٨املغرب
٦:٤٥العشاء

أعلى مد: ٠٧:٣٤ ص ـ ١٠:١٢ م
أدنى جزر: ٠١:٥٧ ص ـ ٠٣:٣٧ م

العظمى:  ٣٨

الصغرى: ٢١

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

البقاء هللا

٧٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  أحمد عبداهللا خلف السعيد:
٩٩٧٩٩٠٩٧ - ٩٠٩٩٠٥٠٤ - شيع.

سناء يوسف عيســى: (أرملة فارس أحمد الفارس) ٧٥ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠٠٠٤٦٥ - النســاء: 
قرطبة - ق٤ - الشارع األول - م٣٥ (يومي األربعاء واخلميس 

فقط) - ت: ٩٤٧٧٩٩٨٥ - شيعت.
٥٨ عاما - العزاء في املقبرة  محمد حسني عبدالعزيز املشــري:
فقــط - ت الرجال: ٩٩٧٧٩٧٩٣ - ٩٩٧٤٩٨٩٣ - ت النســاء: 

٩٩٤٠٠٩٨٧ - ٩٩٥٧٦٦٣٣ - شيع.
سكينه عبداهللا محمد: (أرملة حسن عبداحملسن محمد): ٨٢ عاما 
- الرجال: مسجد النقي - الدسمة - ت: ٩٤٤٤٠٨٣٣ - النساء: 

القيروان - ق٣ - ش٣١٥ - م١ - ت: ٩٦٩٢٣٣٣٧ - شيعت.
٤٧ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  مشعل فهد رماح العتيبي:

٩٩٠٢٢٤٤١ - شيع.

«هوس بتصوير آالم املرأة»
املمثلة  امييلي راتاكوســكي، 
األميركية، تنتقد الفيلم األميركي 
«بلوند» حول قصة حياة مارلني 
بأنه يقع ضمن هوس  مونرو 

الرجال بتصوير آالم املرأة.

«غش أكثر من ١٠٠ مرة»
تشيس دوت كوم، أكبر موقع 
بالعالــم، يصدر  للشــطرجن 
تقريرا يثبت غش بطل العالم 
الشــطرجن، هانز نيمان،  في 
حيث الحظ املوقع قيامه بفتح 
نافذة أخرى على احلاسوب أثناء 
املباريات، ما يشير الستعانته 
إلكترونــي البتكار  ببرنامج 

حتركات الشطرجن الصعبة.

«أريد استكشاف وظائف أخرى»
تريفور نواه، املمثل الكوميدي 
أفريقــي، يعلن  اجلنــوب 
اعتزامه مغادرة برنامجه «ذا 
ديلي شو»، الذي خلف فيه 
املذيع جون ستيوارت مدة 

٧ سنوات.

«روبوت يجهز العشاء وصديق بالوحدة»
إيلــون ماســك، املليارديــر 
األميركي، في إطار حديثه عن 
أول روبوت من صنع شركة 
إنه يصلح  تسال، حيث يقول 
لتجهيــز العشــاء وكصديق 
للمنعزلني، ويعد بجعل سعره 

أقل من السيارة.

أبعد من الكلمات

أمن وقضاء

ابتكار يدعم عالج السرطان مينح دمناركيًا وأميركيني «نوبل الكيمياء»
ســتوكهولم - أ.ف.پ: فاز 
الدمناركــي مورتــن ميلــدال 
واألميركية كارولني بيرتوتزي 
بــاري شــاربلس  ومواطنهــا 
الكيميــاء  بنوبــل  األربعــاء 
مناصفة، إذ ابتكر هذا الثالثي 
مجالــني جديدين في الكيمياء 
املعاصرة، فيما حقق شاربلس 
بذلك اإلجناز النادر املتمثل في 
الفوز باجلائزة املرموقة مرتني.
وأوضحــت جلنة التحكيم 
في قرارها أنها منحت العلماء 
الثالثــة اجلائــزة «البتكارهم 
الكيميــاء النقريــة والكيمياء 
احليويــة املتعامــدة»، وهمــا 
مجــاالن يســتخدمان بصورة 
اساســية لتطويــر العالجات 
الصيدالنيــة ومــن بينها تلك 
املخصصــة للســرطان. وبات 
باري شاربلس (٨١ عاما) خامس 
شخص فقط يفوز بجائزة نوبل 
مرتــني، إذ ســبق له أن حصل 
على جائــزة الكيمياء في عام 
٢٠٠١ الكتشــافاته فــي تقنية 
احلفــز غير املتماثــل. وكانت 
الفرنســية الپولنديــة مــاري 
كوري أول من حقق هذا اإلجناز 
فــي مطلــع القرن العشــرين، 
بفوزها بجائــزة الفيزياء عام 

«الكيميــاء  وتســتخدم 
النقريــة» بصــورة اساســية 
لتطوير العالجات الصيدالنية 
أو وضــع خريطــة للحمــض 
النووي أو إنشاء مواد جديدة.
أمــا األميركيــة كارولــني 
بيرتوتــزي البالغــة ٥٥ عاما 
فمنحــت اجلائــزة الختــراع 
املتعامدة،  الكيمياء احليويــة 
وهــو تفاعل كيميائي يبدأ في 
كائن حي، ولكن من دون ارباك 
طبيعته الكيميائية أو تغييرها.
أنهــا  اللجنــة  واعتبــرت 
«رفعت الكيميــاء النقرية إلى 

مستوى جديد».

حلظة إعالن اللجنة أسماء الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء ٢٠٢٢

١٩٠٣ وبجائــزة الكيميــاء عام 
١٩١١، تلتهــا األميركية لينوس 
١٩٥٤ (الكيميــاء  بولينــغ 
والســالم ١٩٦٢)، واألميركــي 
جون بارديــن (الفيزياء ١٩٥٦

و١٩٧٢) والبريطاني فريدريك 
سانغر (الكيمياء ١٩٥٨ و١٩٨٠).
وكوفئ الباحــث األميركي 
املقيــم في كاليفورنيا وزميله 
الدمناركي مورتن ميلدال البالغ 
٥٨ عاما من جامعة كوبنهاغن 
لعملهما الرائد فــي «الكيمياء 
النقرية»، وهو شكل جديد من 
أشــكال اجلمع بني اجلزيئات، 
على ما شرحت جلنة التحكيم.

أنچلينا تتهم براد بإساءة 
معاملتها وخنق وضرب أوالدهما

مصنع هندي يحشو الدمى 
بأعقاب السجائر املعاد تدويرها

رويتــرز: قدمت أنچلينا چولي تفاصيل عما وصفته 
بســلوك زوجها الســابق بــراد پيت املســيء في دعوى 
قضائية الثالثاء مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع 
مشروبات فرنسي كان يتشــارك الزوجان ملكيته يوما 
ما ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى التي رفعتها چولي في محكمة لوس 
اجنيليس أن پيت سعى إلى ربط بيع حصتها في املصنع 
باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة «إيذاء 

پيت اجلسدي والعاطفي لها وألطفالهما» علنا.
وتصف دعوى چولي موقفا خالل رحلة بطائرة خاصة 
في ســبتمبر ٢٠١٦ حيث قيل أن پيت «أمسك چولي من 
رأســها وهزها قبل دفعها إلى جدار املرحاض»، وزعمت 
الدعوى أن پيت «خنق أحد األطفال وضرب آخر في وجهه».

نيودلهي - (رويترز): في منزل على مشارف العاصمة 
الهندية نيودلهي جتلس نساء على األرض ويبتسمن 
ويدردشــن أثناء ملئهــن دمى دببة ذات ألــوان زاهية 
بحشو أبيض مصنوع من منتج يشيع وجوده في سلة 
املهمالت. فمادة ذلك احلشــو هي أعقاب السجائر التي 
جرى حتويلها إلى ألياف ويجري تنظيفها وتبييضها 
بعــد جمعها من شــوارع املدينة إذ يتــم التخلص من 
ماليني غيرها. وإعادة تدوير أعقاب السجائر وحتويلها 
إلى منتجات أخرى كاأللعاب والوسائد واحدة من بنات 

أفكار رجل األعمال نامان جوبتا.

أنچلينا چولي وبراد پيت

(رويترز) جانب من إنتاج املصنع من الدمى 

بعد «احتالل نيروبي» وعرض «١٠٠ بقرة» مهرًا مليلوني.. 
الرئيس األوغندي يطيح ابنه «اجلنرال املغّرد» من منصبه

الرئيس األوغندي  أطاح 
يوري موسيغيني بابنه من 
قيادة القوات البرية في بالده 
بعد عدد من التغريدات املثيرة 
للجدل والغضب في اوغندا 
واماكــن اخرى مــن افريقيا 

والعالم.
وبعد تغريداتــه مؤخرا 
بشأن عرض ١٠٠ بقرة كمهر 
للــزواج من رئيســة وزراء 
إيطاليــا املقبلــة جورجيــا 
ميلوني، والتي نشرت عنها 
«األنباء» خبراً في عدد أمس، 
واثارت موجة من السخرية 
والفكاهة والغضب من اطراف 
متباينة، كانت القشــة التي 
البعيــر، هي  قصمت ظهــر 
تغريدة اجلنــرال موهوزي 
كاينيروغابا االثنني املاضي 
التي قــال فيها ان االمر «لن 
يســتغرق ســوى اسبوعني 
حتى يتمكن مع جنود جيشه 

من احتالل نيروبي».
الرغــم مــن ان  وعلــى 
كاينيروغابــا، الــذي يطلق 
«اجلنــرال  لقــب  عليــه 
املغرد»، ســبق ان نشر في 
حســابه علــى تويتــر آراء 
سياســية توضــح تأييــده 

وصل الى الســلطة الشــهر 
املاضي عالقات طيبة، وفق 
«الغارديان» البريطانية. كما 
أثارت تغريدة كاينيروغابـــا، 
املرشـــــح خلالفــة والــده، 
حفيظة الكينيني وتســببت 
في ازمة ديبلوماسية تطلبت 

تدخل وزير خارجية اوغندا 
حللها. ورغم انه مت اعفاؤه من 
منصبه، فإنه متت ترقيته الى 
جنرال بـ ٥ جنوم وسيبقى 
مستشارا عســكريا لوالده، 
وفق بيان اصــدره اجليش 

االوغندي الثالثاء.

اجلنرال موهوزي كاينيروغابا

جلبهة متمردي تيغراي في 
اثيوبيا، وكذلك دعمه للثوار 
فــي شــرق الكونغــو، فإن 
والده لم يتسامح هذه املرة 
مع تغريدة احتالل عاصمة 
كينيا املجاورة لبالده، السيما 
انــه تربطه برئيســها الذي 

ضبط ٢٤ ألف حبة الريكا وحائزها في «تيماء»
سعود عبدالعزيز

ألقى رجال أمن اجلهراء القبض على تاجر للحبوب و٢٤ ألف 
حبة الريكا، وكان املتهم حينما شاهد نقطة تفتيش ترك سيارة 
كان على متنها في وضعية تشغيل وهرب ركضا ليتم مطاردته 

وضبطه والعثور على املضبوطات داخل السيارة.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول الضبطية جاء فيه: أثناء 
قيام نقطة تفتيــش مبهامها األمنية في منطقة تيماء، قام قائد 
مركبة بإيقافها وهي في وضع التشغيل قبل النقطة األمنية والذ 
بالفرار جريا على األقدام، فتمت متابعته من قبل أفراد النقطة 
وضبطــه، وبتفتيــش املركبة مت العثور علــى كمية كبيرة من 
املؤثرات العقلية تقدر بـ ٢٤ ألف حبة الريكا. ومبواجهة املتهم 
باملضبوطات أقر واعترف بأنها تخصه بقصد االجتار والتعاطي، 
وعليه متت إحالته واملضبوطات إلى جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقه.

املتهم فوجئ باحلملة فركض تاركاً مركبته في وضعية تشغيل

جانب من املضبوطات

تأييد «املؤبد» لقاتلة ابنتها باحلبس داخل 
دورة املياه طوال ٥ سنوات

عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف حكم محكمة 
أول درجة باحلبس املؤبد للمواطنة املتهمة 
بقتل وحبس جثة ابنتها داخل دورة مياه 
مبنزل العائلة في منطقة الساملية طوال 
٥ ســنوات. وكانت محكمة اجلنايات قد 
سألت املتهمة التي ضبطت خالل أكتوبر 
من العــام املاضي، عن ارتكابها اجلرمية 
إال أنها أنكرت وذكرت أنها وجدت ابنتها 
ملقاة علــى األرض وبدت عليها عالمات 

الوفاة فخشــيت أن تبلغ أحــدا وأغلقت 
على جثتها.

وشــهد أحد أبناء املتهمة بأن والدته 
كانت تبلغه بأنها حتبس شقيقته ومتنعها 
من اخلروج، إلــى أن طفح كيله وأبلغها 
بأنه يعتزم اخلروج مع شقيقته والسكن 
مبفردهما نتيجة إســاءة معاملتها لهما، 
فكشفت له عن أنها توفيت فأبلغ عنها.

يذكــر أن النيابــة العامــة ترافعــت 
بالدعوى، مؤكدة أن املتهمة بدأت مخططها 
الشنيع منذ العام ٢٠١٢ بحجز ابنتها في 

حجرة صغيرة ومنعتهــا من ضرورات 
احلياة من مأكل وملبس وحق بالتعليم 
واحلرية إلى أن متكنت من الهرب ونامت 

في أرجاء البناية.
وأضافــت النيابة أن حــارس البناية 
أبلغ املتهمة بســوء حال ابنتها ومبيتها 
عند الساللم وتناولها الفضالت، فحبستها 
مجددا وبنت بابا خشبيا وقضبان أملنيوم 
وأحلمت نافذة احلمام حتى توفيت، حيث 
أغلقت فتحات التهوية واشــترت أجهزة 

بهدف إخفاء رائحة اجلثة.

أربعيني في قبضة جندة حولي 
بلمبة كيف وكيسني شبو

النصب على مواطن بـ ٢٦٠٠
دينار و«املركبة ليست للبيع»

أحمد خميس

أحــال رجال جندة حولي مواطنا في العقد الرابع من 
عمــره الــى االدارة العامة ملكافحة املخــدرات وأرفق في 
ملف اإلحالة انبوب مســتخدم في تعاطي املواد املخدرة 
ويطلق عليه انبــوب الكيف أو أو ملبة تعاط الى جانب 

كيسني من الشبو.
وقــال مصدر امنــي ان إحدى دوريــات جندة حولي 
رصــدت مركبة يتعرج قائدها وطلبــت من قائد املركبة 
التوقف وبعد مراوغة امتثل للتعليمات حيث تبني انه في 
حالة غير طبيعية وبتفتيشه عثر معه على املضبوطات.

سعود عبدالعزيز

كلف محقق أحد مخافر محافظة اجلهراء رجال مباحث 
احملافظــة بضبط وإحضــار مواطن اتهمــه مواطن آخر 
بالنصب عليه، وذلــك بعد رفض املدعى عليه التجاوب 

مع محاوالت استدعائه للتحقيق.
وجــاءت هذه اخلطوات بعد قضية ســجلت وحملت 
عنوان «نصب واحتيــال» وبتصنيف جنح، وجاء فيها 
أن مواطنــا من مواليد ١٩٩٩ تقدم الــى املخفر وذكر أنه 
كان يبحــث عن مركبة، وخالل تصفحه مواقع التواصل 
وجد مركبة تناســبه وبسعر معقول، حيث تواصل مع 
صاحب املركبــة ومت االتفاق معه على جميع اإلجراءات 
ودفع مبلغ ٢٦٠٠ دينار كمقدم على أن يسدد املبلغ املتبقي 
عقب إجراء التحويل، وأضاف: بعدما تسلم املتهم املبلغ 
ووقع على إيصال باالستالم أغلق هاتفه النقال واكتفى 
برســالة قال فيها «املركبة ليســت للبيع»  ورفض الرد 
على السؤال األهم ما مصير األموال التي تسلمها مني؟


