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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.
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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وزيرة الشؤون مي البغلي 
توّجه بضرورة التعامل اجلدي 

مع شكاوى املواطنني.

٦٠٠ مليون دوالر اختفت 
بقرصنة للعمالت املشفرة.

ما تقصرين.. كفو.احذروا!

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

البقاء هللا

١٠١ عام - العزاء في املقبرة فقط - ت:  عبدالكرمي محمد اليعيش:
٩٩٤٠٠٥٤٥ - ٩٩٠٣٩٤٢١ - شيع.

٦٢ عاما - الرجال: العزاء  عبداهللا أحمد سليمان اجلاسم اجلبر الغامن:
في املقبرة فقط - ت: ٩٩٠١٤١٠٥ - ٦٦٦٢٠١٨١ - النساء: الزهراء 
- ق٢ - ش مجرن احلمد (٤٢) - م٤٧ - ت: ٦٦٦٦١٤٠٢ - شيع.

٧١ عاما - العزاء في املقبرة  عبداللطيف إبراهيم عبداللطيف اخلضر:
فقط - ت: ٦٦٦٧٣٨٣٩ - ٩٧١٨٣٣٣٤ - ٩٩٩٦٦٨٨٣ - النساء: 
صبــاح الســالم - ق٧ - ش٢ - ج٢ - م٣ - ت: ٩٩٠٠٧٢٧١ - 

٥٥٥٩٢٩٧٥ - شيع.
٩٠ عاما - الرجال: الواحة - ق٢ - ش٨ سعيد مطر باني السليماني:
- م٦٥ - (الديوان خلف املنزل) - ت: ٥٠٦٠٠٤٨٤ - النســاء: 
الواحــة - ق٤ - ش٥ - م٤٨ - الدفن بعد صالة عصر اليوم 

مبقبرة اجلهراء.

«األميركيون صوتوا للدميوقراطية أكثر من 
االقتصاد»

جانني بيرو، مذيعة شبكة «فوكس 
نيوز»، في حتليلها لنتائج االنتخابات 

النصفية األميركية األخيرة.

«مغادرة نحو مليون مستخدم»
تقرير ملعهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا، يؤكــد تراجع عدد 
مســتخدمي منصة «تويتر» بنحو 
مليون مستخدم منذ استحواذ إيلون 
ماسك عليها في ٢٧ أكتوبر وحتى 

بداية شهر سبتمبر.

«فقدت نصف جمهوري النتقادي ترامب»
جيمي كيميل، املعلق الكوميدي 
األميركــي، يؤكــد أن نحو نصف 
معجبيه كفوا عن مشاهدة برنامجه 
الساخر بعد انتقاده للرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب، ويؤكد انه لم 

يندم على ذلك.

«مبتذلة جدًا»
بيرس مورغان، املذيع البريطاني، 
ينتقد صورة املمثلة األميركية چنيفر 
أنيستون مؤخرا على غالف مجلة 
«أللور» بكونها مبتذلة، ومحبو املمثلة 
يتصدون له، مؤكدين: ما تزال جميلة 

في عمر ٥٣.

«التنس رياضة انعزالية»
التنس  شــتيفي غراف، العبة 
املتقاعدة، تؤكد أنها ال تؤيد ممارسة 
أطفالها رياضة التنس، كونها تدفع 
العبيها للعزلة، وزوجها الالعب الدولي 

املتقاعد أندريه أغاسي يوافقها.

أبعد من الكلمات

٤:٤٩الفجر
٦:١١الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٣٣العصر

٤:٥٤املغرب

٦:١٣العشاء

العظمى:  ٢٦
الصغرى:  ١٤

أعلى مد: ٠١:٣٨ ص ـ ٠٤:٥٥ م
أدنى جزر: ٠٩:٢٩ ص ـ ٠٩:٢٥ م

٦ قتلى في اصطدام طائرتني 
خالل عرض جوي بأميركا

هيوســنت (الواليــات املتحدة) - أ.ف.پ: لقي ســتة 
أشخاص مصرعهم في تصادم طائرتني من احلرب العاملية 
الثانية خالل عرض جوي في مدينة داالس بوالية تكساس 

األميركية، حسبما أعلن قاض نقال عن طبيب شرعي.
وكانــت إدارة الطيــران الفدرالية أعلنت قبل ذلك في 
بيان عن حادث اصطدام بني طائرتني السبت في داالس.

وقالت إن االصطدام وقع في اجلو بني قاذفة من طراز 
«بوينغ بي ١٧ فالينغ فورتريس» ومقاتلة من نوع «بيل 

بي-٦٣ كينغ كوبرا».

حلظة تصادم الطائرتني خالل العرض

براءة معالج من النصب.. «خّلص 
مواطنة من سحر فانتقل إليه»!

محمد اجلالهمة

قضت محكمة اجلنح املستأنفة بإلغاء حكم أول درجة 
القاضي بحبس مواطن ملدة سنة والقضاء مجددا ببراءته 
من تهمة النصب واالحتيال على مواطنة بعدما استولى 
على مبلغ ٥ آالف دينار، وذلك نظير عالجها من السحر.

وتتلخص وقائع القضية في أن املجني عليها أبلغت 
بانهــا تعرضت للنصب من قبــل املتهم وآخرين بعد أن 
أبلغت صديقتها بأنها تعاني من التعب ومسحورة فأوصتها 
مبراجعة املتهم الذي طلب منها مبلغ ٢٠٠٠ دينار فسلمته 

النقود مقابل عالجه إياها من السحر.
بعد ذلك، قالت الصديقة للمجني عليها إن «املعالج» 
يعاني ألنه عندمــا أخرج املرض منها انتقل إليه ويريد 
مبلــغ ٣ آالف دينار ليتعالــج، فما كان من املجني عليها 
إال ان دفعت املبلغ، رغم أنها مازالت تشعر بتعب ذهني 

وجسدي.
وأمام احملكمــة حضر احملامي محمد الصايغ بصفته 
وكيــل املتهم ودفع بانتفاء التهم املســندة ملوكله فضال 
عــن إنكار موكله للتهم املســندة إليه، وأنه لم يطلب أو 

يتسلم نقودا.

زفاف خيالي البنة ترامب على امللياردير اللبناني مايكل بولس 
والرئيس السابق «مستاء» من «النصفية» وعينه على «إعالن الثالثاء»

شهد منتجع ماراالغو في بالم بيتش 
بواليــة فلوريــدا األميركيــة حفل زفاف 
تيفاني ابنة الرئيس األميركي الســابق، 
دونالد ترامب، والشاب اللبناني األميركي 
مايكل شربل بولس البالغ من العمر ٢٥
عامــا، بعــد أن جمعتهما صداقــة مدة ٤

سنوات، وذلك في حفل وصفته الصحافة 
العاملية بـ «اخليالي».

وتيفاني، التي تبلغ من العمر ٢٩ عاما، 
هي ابنة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامــب وزوجته الســابقة املمثلة مارال 
مابلــز، واألخت غير الشــقيقة إليڤانكا، 
ودون جونيــور، وإريك وبارون ترامب، 
فيما بولس ابن رجل أعمال لبناني ثري 
ميتلك عدة شركات في نيجيريا، وكانت 
مجلة تاون آند كانتري سبق ووصفته بأنه 

«سليل عائلة ثرية في اخلارج»، في حني 
قالت فانيتي فير إنه «وريث ملياردير».

وعن حفــل الزفاف قال ٣ أشــخاص 
مطلعني على أنشــطة الرئيس الســابق 
لـ«سي إن إن» إنه ليس في حالة معنوية 
جيدة بعد أن فشل العديد من املرشحني 
البارزيــن الذيــن أيدهم فــي االنتخابات 
النصفية في حتقيق الفوز، واآلن يتساءل 
بعض اجلمهوريني عن نفوذه املتضائل 
على احلزب، في حني يقول أحد األشخاص 

إن ترامب «غريب األطوار».
ويقول أحد املطلعني إن ترامب يركز 
بشــكل أكبر على «إعالنه اخلاص» يوم 
الثالثاء، عندما ميكن - أو رمبا ال - يعلن 

عن ترشحه للرئاسة.
بينما قالت والدة العروس مارال مابلز 

ملوقع «بيبول» عن موقع الزفاف: «اختارت 
العائلة هذا املكان ألنه يعتبر منزل طفولة 
تيفاني واملكان الذي أتت فيه إلى العالم».

وعن فســتان الزفاف شرحت مابلز: 
«إنه حفل زفاف لبناني - أميركي، لذلك 
كنا سعداء للغاية بأن يقوم إيلي صعب 
بالســحر». وارتدت مارال أيضا ثوبا من 

تصميم اللبناني العاملي إيلي صعب.
وأشــار موقع «بيبــول» كذلك إلى أن 
دونالد ترامب كان في حالة مزاجية سيئة 
بعد نتائج االنتخابات النصفية، وقد ذكر 
أحد املصادر: «كان مستاء وصاخبا مثل 
الثور الهائج خــالل اليومني املاضيني». 
ولكن مابلز أكــدت أن ذلك لم مينعه من 
دعم ابنته في هذا اليوم ومرافقتها في املمر 

ومشاركتها رقصة األب وابنته.

والدة العروس مارال مابلز: املصمم العاملي إيلي صعب أضفى سحراً على احلفل

ترامب وزوجته السابقة مع العروسني

العروس ووالدتها املمثلة مارال مابلز

تيفاني وأختها إيڤانكا خالل حفل الزفاف

أمن ومحاكم
ملشاهدة الڤيديو

ضبط «بدون» بـ ٣ كيلو حشيش 
و٦٠٠٠ حبة مخدرة وسالح

محمد اجلالهمة 

متكن رجال اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من ضبط 
تاجر مخدرات من غير محددي اجلنسية وعثر بحوزته 
علــى ٣  كيلو من مخدر احلشــيش و٦٠٠٠ حبة مخدرة 
(٣ آالف كبتاغون ومثلها ترامادول)، باإلضافة إلى سالح 

ناري و٢ ميزان حساس وأكياس لتجزئة املخدرات .
هــذا، ومتت إحالــة التاجر واملضبوطــات إلى جهات 
االختصاص متهيدا التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه.

املتهم وأمامه املضبوطات


