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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
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األربعاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

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

البقاء هللا

هيته قمدان مبرك دريع: (أرملة جاســم بن دريع) ٦٨ عاما - 
جابــر األحمد - ق٧ - ش٨٠٠ - منزل ١٢٨٤ - ت: ٥١٤٨٤٤٤٠

- ٦٥٥٠٣٣٩٣ - شيعت.
جايل جوفراي بن عبيد: (زوجة يوسف عيد جمعة بن عبيد) 
٥٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٦٦٢٤٣٦٨٠

- ٦٥٦٢٢٣٨٦ - النســاء: الرميثية - ق٦ - شــارع حراء  - 
جادة ٦٧ - م٨ - ديوان بن عبيد - عصراً فقط - ت النســاء: 

٦٦٨١٧٧١٧ - شيعت.
٨٢ عاما - القرين - ق٤ - ش٦ مهدي سعد العجيلي العازمي:

- م١٣ - ت: ٦٥٩٦٦٦٦٤ - شيع.
٢٥ عاما - الرميثية - حسينية آل  محمد علي حميد شهاب:
الرسول - ق٨ - شارع أسامة بن زيد - ج٨٤ - م٣٣٧ - بدءاً 
مــن األربعاء - ت: ٩٧١٠٣٠٠٣ - ٩٤٠١٨٠٠٨ - ٩٧١١٣٠٠٣

- شيع.
رشيده سيد جودة علي: (أرملة فالح مطلق بن شلهوب) ٧٨ عاما 
- الفحيحيل - ق٤ - ش٧ - م ٢١٣ - ت: ٥٥٨٨٧٧١٦ - شيعت.

فهيمه محمد ذياب: (أرملة علي عثمان الســند) ٨٤ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٠٧٤٢١١ - النساء: 
الســالم - ق٥ - ش٢٣ - م٤٧ - ت النســاء: ٦٦٦٨٨٠٧٧ - 

٩٧٨٧٨٣٢٢ - شيعت.

«لدينا مرشحون أفضل منه»
مايك بنس، نائب الرئيس األميركي 
الســابق ترامب، يقول إن احلزب 
اجلمهوري سيكون لديه مرشحون 
أفضل من ترامب النتخابات ٢٠٢٤، 
ويؤكد: أفكر في الترشح ضده، وليكن 

ما يكون.

«أعمل وأنام داخل مكتبي ألنهي إصالحه»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلن أنه مستمر في العمل والنوم 
داخل مكتبه في تويتر حلني انتهائه 

من إصالح املنصة.

«أشعر بامللل عندما أقرأ هذه العبارة»
إمييلي بالنت، املمثلة األميركية، 
تؤكد أنها تقلب عيونها عندما ترى 
امرأة ذات شخصية قوية،  عبارة: 
وتؤكد: شخصية املرأة احلقيقية غالبا 

ما يصعب حتديدها بعبارة كهذه.

«ضحوا بوالدتي ليحطموني»
املغني األميركي،  كاني ويست، 
يتهم مؤامرة هوليوودية بالتضحية 
بوالدته، كي يسهل كسره والسيطرة 
عليه، ويستطرد: «هم يسيطرون 
على شاكيل أونيل وعلى بيونسيه. 

لكنهم لن يسيطروا علي».

أبعد من الكلمات

٤:٥٠الفجر
٦:١٢الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٣٢العصر

٤:٥٣املغرب
٦:١٣العشاء

العظمى:  ٢٦
الصغرى:  ١٤

أعلى مد: ١٠:٥٥ ص ـ ١٠:٤٠ م
أدنى جزر: ١٠:٤٩ صـ  ١١:٠٨ م

أمن ومحاكم

ع وزير اإلعالم  الكويت تودِّ
األسبق محمد السنعوسي.

أنظار العالم تتجه إلى دولة 
قطر الشقيقة استعدادًا 

النطالق كأس العالم.

اهللا يرحمك يا بوطارق هكذا يكون اإلجناز.
مثواك اجلنة إن شاء اهللا.

املمثلة األسترالية كاثرين النغفورد لدى حضورها العرض                            (أ.ف.پ)

 .. ..Glass OnionGlass Onion إطالق إطالق
وتألق «احملقق» دانيال كريغوتألق «احملقق» دانيال كريغ

مت تنظيــم العرض 
الثاني  للجــزء  األول 
الفيلــم األميركي  من 
الســكاكني»  «أخرجوا 
الــذي يحمــل عنوان 
Glass Onion: A Knives»

Out Mystery» أمس األول 
أكادميية  في متحــف 
املتحركــــة  الصور 
في لوس أجنيليـــس، 
لبــدء عرضه  متهيدا 
على شبكة نتفليكس. 
وفي هذا اجلزء اجلديد 

يعود املخرج ريان جونسون، في 
السلســلة التي أبدع في إخراجها، 
بقدر أكبر من اإلثارة والروعة وعدد 
أكبــر من املفاجآت، حيث يشــهد 
العودة إلى خــط حل اجلرائم، مع 
املزج بني اإلثارة والغموض وحس 
الفكاهة. كما يقــدم النجم دانيال 
كريغ (بينوا بالن) شخصية مقنعة 
ومعقدة تنتمي إلى مشاهير احملققني 
العظماء. وقد تصدى لتأليف الفيلم 
وإخراجه وإنتاجه ريان جونسون 
ويقوم ببطولته دانيال كريغ، ديف 
باتيســتا، إدوارد نورتون، جانيل 

موناي وكاثرين هان.

دانيال كريغ في أحد مشاهد الفيلم

٤٤ مليون دوالر ثمنًا 
لطالق مالك برج كرايسلر بنيويورك

لندن - أ.ف.پ: فرض القضاء البريطاني على امللياردير مايكل 
فوكس، مالك برج كرايسلر الشهير في نيويورك، أن يدفع لزوجته 
الفرنســية ألفينا كوالردو فوكــس (٤٧ عاما) أكثر من ٣٧ مليون 
جنيه اســترليني (٤٣٫٨ مليون دوالر)، في إطار تسوية مرتبطة 

بطالقهما.
وكان مايكل فوكس (٦٢ عاما) وألفينا قد تزوجا في نيويورك 
عام ٢٠١٢ في عالقة أثمرت طفلني، لكنهما باتا يتواجهان في دعوى 
طالق أمام محكمة في لندن حيث يقيمان بشأن النفقة التي يتعني 
على امللياردير املتحدر من أملانيا، والذي انتقل للعيش في الواليات 

مايكل فوكس وألفينا كوالردو فوكساملتحدة منذ التسعينات، أن يدفعها للصحافية السابقة.

مطاردة بني بنايات حولي تنتهي 
بضبط تاجر كيميكال وشبو

أحمد خميس

عقــب مطاردة علــى األقدام ومحاولة هروب فاشــلة 
بني البنايات اســتطاع رجال امن حولــي االيقاع بتاجر 
كيميكال وشــبو ومتــت احالة املتهم وهــو مواطن الى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات وأرفق في ملف اإلحالة 
املضبوطات والتي متثلت في ١٨ كيســا صغيرا من مادة 
الكيميــكال و٦ اكياس كبيرة من املخدر ذاته، و٣ أكياس 

شبو وحبة حمراء مخدرة.
وحول تفاصيل القضية قــال مصدر امني ان دورية 
تابعة ألمن حولي وخالل جولة لها داخل منطقة حولي 
شــاهدت شــخصا يبدو في حالة غير طبيعية وفي يده 
حقيبة ولدى االقتراب منه فوجئ رجال الدورية بالشخص 
يركض سريعا ويدخل احدى البنايات وسرعان ما خرج 
منها ودخل الى اخرى ليقوم رجال األمن بتعقبه وضبطه 
عقب مطاردة ومقاومة شديدة وبفتح احلقيبة عثر بداخلها 
على املواد السالف ذكرها. وأضاف املصدر: مت االستعالم 
عن صاحب احلقيبة وتبني انه مواطن وسجله اجلنائي 

حافل بقضايا متنوعة من السرقات واملخدرات.

الكاميرات واألقمار االصطناعية
توقع بـ «لص هواتف الفروانية»

محمد اجلالهمة

متكــن قطاع األمــن اجلنائي من إغــالق ملف قضية 
سرقة ٣ محالت هواتف مبنطقة الفروانية فجر الثالثاء 
املاضي، وهو ما أشــارت إليــه «األنباء» في حينه وذلك 
بضبط املتهم والذي اعترف باستهداف احملالت وعثر في 

منزله على املضبوطات التي قام بسرقتها.
وقــال مصدر أمني إن املتهم اعترف بأنه خطط لبيع 
املسروقات في دولة خليجية ليقينه بأن املباحث سوف 
تستدل على مستخدمي تلك الهواتف في حال استخدامها 

داخل الكويت.
وبحسب مصدر أمني فإن رجال مباحث الفروانية قاموا 
بجهود كبيرة متثلت في تتبع خط سير املتهم بعد تنفيذه 
للسرقة باالســتعانة بكاميرات املراقبة وبتقنية االقمار 

االصطناعية حتى مت ضبطه أمس األول داخل منزله.
وذكر املصدر ان املتهم اعترف بارتكابه واقعة السرقة 
بعد حتقيق مســبق وأنــه كان يعلم أن احملالت التوجد 

عليها حراسة ليال.

كاميرات املراقبة ساهمت في القبض على املتهم

دراسة يابانية: الفئران تتمايل تفاعًال 
مع ليدي غاغا ومايكل جاكسون

أ.ف.پ:  ـ  طوكيــو 
توصلت دراســة يابانية 
نشرت أخيرا إلى أن البشر 
ليســوا الوحيدين الذين 
النغمات  يتفاعلون على 
املوســيقية، بــل الفئران 
كذلك مــع أن متايل هذه 
احليوانــات يكــون أقــل 

وضوحا.
وأظهرت الفئران التي 
لــم تتعرض ســابقا إلى 
املوســيقى قدرة فطرية 
علــى إطــالق حــركات 

متزامنة مع أغان تشــمل بــني ١٢٠ و١٤٠ دقة إيقاعية في 
الدقيقة، وهي وتيرة اإليقاع نفســها التي يتفاعل عليها 

البشر عموما، بحسب باحثني من جامعة طوكيو.
وأشار العالم هيروكازو تاكاهاشي املشارك في الدراسة 
التي نشرتها أخيرا مجلة «ساينس أدفانسس»، في حديث 
إلى وكالــة فرانس برس الثالثاء إلى أن «أدمغة الفئران 
تشكلت بطريقة تستجيب فيها بصورة جيدة للموسيقى 

حتى لو أن أجسامها ال تتحرك كثيرا».
واختبــرت ردود فعــل الفئران من خــالل تعريضها 
ملعزوفــات عدة بينها مقطوعة ســوناتا ملوزار معزوفة 
بأربعــة إيقاعات مختلفة، وأغان مــن نوع البوب بينها 
«بورن ذيس واي» لليدي غاغا و«أناذر وان بايتس ذي 

داست» لفرقة كوين و«بيت إت» ملايكل جاكسون.

ليدي غاغا

النيابة توافق على استكمال متهمي 
«فرعية شمر» عقوبة حبسهم 

في منازلهم عبر «السوار اإللكتروني»
عبدالكرمي أحمد

وافقت النيابة العامة على طلبات متهمي قضية فرعية 
قبيلة شمر بإخالء سبيلهم مع قضاء بقية مدة احلبس في 
منازلهم عبر تقنية سوار التتبع  «السوار اإللكتروني».
ويتوقع أن يتم إخالء ســبيل هؤالء خالل األســبوع 

املقبل ما لم يكن أحدهم مطلوبا لقضية أخرى.

التحفظ باملستشفى
على مواطن عشريني قتل والدته 

في ُأم الهيمان ثم طعن نفسه 
عبداهللا قنيص

ألقت األجهزة األمنية في محافظة األحمدي القبض 
على شــاب كويتي (٢٥ عاما) أقــدم على قتل والدته 
الباكســتانية طعنا في منطقــة أم الهيمان، فيما جار 

الوقوف على أسباب ارتكاب املتهم جلرميته.
وقــال مصدر أمني لـ «األنبــاء» ان عمليات وزارة 
الداخلية تلقت نحو السادسة من مساء أمس بالغا من 
قبل فتاة أبلغت عن مقتل والدتها، وهي في األربعينيات 
من عمرها، على يد شقيقها، وعلى الفور انتقل رجال 
األمن واملباحث ومت توقيف اجلاني، حيث كانت تظهر 
عليــه عالمات االضطراب الشــديد وفــي حالة «غير 

طبيعية».
وأضاف املصدر أنه بعد علم اجلاني بوفاة والدته 
إثــر الطعن أغشــي عليه ثم ما لبث بعــد أن عاد إلى 
اإلدراك أن قام بطعن نفسه ليتم نقله إلى املستشفى 

في محاولة إلسعافه، مع التحفظ عليه.
كما مت التحفظ على أداة اجلرمية وهي سكني.


