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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

١١ فنانًا كويتيًا يصنعون اجلمال 
من أشياء مهملة من خالل إعادة 

التدوير.

«الصحة العاملية»: استبدال 
مصطلح «إم بوكس» كمرادف 

جلدري القردة ألن االسم 
احلالي عنصري.

عاشوا عيال الكويت.قبل األسماء فكروا بالعالجات!

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

البقاء هللا

٦٤ عاما - الرجال: املسايل - ق٣ - ش٣٠٣ -  محمد عبداهللا أحمد سميط:
م١٥٩ - ت: ٩٧٤٥٧٧٧٨ - النساء: مبارك الكبير - ق٧ - ش٢ - م٨ - شيع.

٥٥ عاما - القصور - ق٦ - ش١٠ - م١٣ - ت:  محمد سيف جديع الهاجري:
٥٥٠٠٧٣٩٩ - شيع.

٥٤ عاما - الرجــال: العزاء في املقبرة فقط  محمــد حمد مبارك العيار:
- ت: ٥٥٥٦٥٣٤٥ - النســاء: اخلالديــة - ق٣ - ش٣٩ - م١ - ت: 

٥١٣٣٣٩٩٩ - شيع.
خديجه محمد علي شعبان: (زوجة حميد مجيد الكوت) ٧٤ عاما - الرجال: 
حسينية الكوت - الرميثية - ق٧ - شارع عبدالكرمي اخلطابي - م٣٣
- (مقابل مســجد اإلمام زين العابدين) - ت: ٦٥٠٣٦٠٣٦ - النساء: 

عصراً فقط - شيعت.
٧٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٧٨٠٤٢٠ مطر ناصر امللحم:
- ٩٤٠٩٦٦٤١ - النساء: صباح السالم - ق٩ - ش٤ - ج١٩ - م٣ - ت: 

٩٤٠٤٩٣٨٩ - شيع.
فاطمة أحمد حسني الصراف: (زوجة مراد محمد خليل)- ٧٨ عاما - الرجال: 
مسجد الوزان - غرب مشرف - ت: ٦٦٦٠١٦٤٣ - النساء: حسينية 

مالية زينب - سلوى - شيعت.

«عملت في هوليوود منذ سن ٥ سنوات»
إيرين كارا، الفنانة األميركية 
الشاملة حائزة األوسكار مرتني، 
الشهيرتني: «فيم»  أغنيتيها  عن 
و«وات إي فيلنــج»، تتوفى عن 

٦٣ سنة.

«حاولت التملص لكنهم متسكوا بي»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي، 
يعلق مبرح على التغييرات اجلذرية التي 
يجريها في تويتر، معترفا مبحاولته 

التملص من صفقة شراء تويتر.

«أدفع اليوم ثمن ما سرقته باألمس»
دوين جونسون، املمثل األميركي، 
يعترف بأنه اعتاد صغيرا أن يسرق 
الشوكوالتة يوميا من متجر قريب من 
منزله، ولكنه اليوم وقد أصبح ثريا، 
يعود ليشتري كل ألواح الشوكوالتة، 

ويعيدها إلى البائع كهدية. 

«حصوة بحجم تفاحة»
هايلي بيبر، املوديل وزوجة املغني 
الكندي جاسنت بيبر، تعلن إصابتها 
بحصوة في الرحــم بحجم تفاحة 
مما يجعلها تبدو وكأنها حامل في 

الشهر الثالث.

أبعد من الكلمات

٥:٠١الفجر
٦:٢٤الشروق

١١:٣٧الظهر
٢:٣٠العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ٠٣:٥٢ ص ـ ٠٦:٥٦ م
أدنى جزر: ١٢:٠٨ ظ

نّصابة ومدير مالي «وهمي»
ينصبان على مواطن بـ ٩٤٦٦ دينارًا

محمد اجلالهمة

فتحت وزارة الداخلية حتقيقا في قضية تعرض مواطن للنصب والتزوير 
مبحضر بنكي وفقدان مبلغ يناهز الـ ١٠ آالف دينار. هذا، وسجلت القضية 
وبتصنيــف جنايات. وحول تفاصيــل القضية قال مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان مواطنا في العقد الســادس أبلغ أحــد مخافر العاصمة بتعرضه للنصب 
عبر االتصال عليه من قبل سيدة وإيهامه بوجود محفظة استثمارية مجزية 
األرباح عبر التداول في اســهم شــركات وأن بداية احملفظة مببلغ ٨٠ دينارا 

وأن املدير املالي للشركة سيتواصل معه لشرح تفاصيل التداول.
وأضــاف املصدر: بعد دقائق اتصل به شــخص أوهمــه بأنه املدير املالي 
وأخذ يرسم له أوهاما وانه سيتحول إلى مليونير خالل أشهر حال رفع قيمة 
«محفظــة التــداول» إلى ٥ آالف دينار وجتاوب وأرســل له رابطا بنكيا ولم 
يدقق كثيرا في قيمة املبلغ ولكنه فوجئ بســحب ٩٤٦٦ دينارا من حســابه 

وأرفق املجني عليه كشف حساب باملبالغ املسحوبة.

أمن

ضبط «سوابق» يغلق ٤ قضايا 
سلب وافدين بصفة مباحث

شبهة جنائية بوفاة وافد 
هندي في شقة باجلليب

عبداهللا قنيص 

سّطر رجال مكتب بحث وحتري منطقة سلوى اجنازا جديدا 
بإغالق ٤ قضايا حملت جميعها عنوانا مشــتركا وهو «ســلب 
بالقوة وانتحال صفة مباحث» بضبط مواطن من مواليد ١٩٨٩

من أرباب السوابق. وأعد رجال املباحث طابور عرض للجاني 
ليتعرف عليه املجني عليهم الذين تعرفوا عليه وجزموا بأنه 
هو من سلبهم بصفة مباحث. واستنادا الى ما أبلغ مصدر امني 
«األنباء» فإن رجال املباحث وعقب تســجيل عدة قضايا سلب 
بالقوة بأسلوب مشــترك من خالل توقيف املجني عليهم ليال 
وإخطارهم من قبل مجهول بأنه من رجال املباحث وسلبهم ما 
بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف، شــكل فريق عمل لسرعة 
ضبط املتهم. وقال املصدر انه بعد إجراء التحريات تبني ان وراء 
اجلرائم مواطنا وعليه مت عمل كمني وضبطه في منطقة سلوى.

سعود عبدالعزيز

ســجل وكيل نيابة الفروانية قضية 
وفاة لوافد هندي اجلنسية حتت مسمى 
وفاة بشبهة جنائية وجار معرفة الوفاة 
قتــل أم أن الوفــاة نتيجة ســقوط على 
األرض. وفي التفاصيل التي يرويها مصدر 
أمني فإن بالغا ورد من وافد آسيوي يفيد 
بوجود شخص ممدد على األرض والدماء 
تســيل منه، وعلى الفــور توجه رجال 
الداخلية واإلسعاف الى موقع البالغ وتبني 
أن الوافد مواليــد ١٩٨٣ قد فارق احلياة 
وهو هندي اجلنســية وبجانبه حجارة 
وسجلت قضية مبخفر جليب الشيوخ.

٢٠٠ ألف دوالر نفقة
شهرية لكيم كارديشيان

«رويترز»: قالت تقارير إعالمية إن كيم كارديشيان  
ومغني الراب املعروف ســابقا باســم كانييه وست 
توصال إلى تسوية طالق تتضمن حضانة مشتركة 
ألطفالهمــا األربعــة وتقســيم أصولهمــا العقارية. 
وذكــرت صحيفة نيويورك بوســت أنه على الرغم 
من حضانتهما املشــتركة لألطفال، وأعمارهم ثالثة 
وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارديشيان 
علــى نفقة شــهرية قيمتها ٢٠٠ ألف دوالر شــهريا 
لرعاية األطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها. 
وقالــت صحيفة نيويورك بوســت، نقال عن وثيقة 
مقدمــة إلى احملكمة، إن األبوين يجب أن يتفقا على 
املدرسة التي سيلتحق بها األبناء. وقالت الصحيفة 
نفسها إنه لن يسمح لألطفال باالبتعاد أكثر من ١٠٠

كيلومتر عن منزل كارديشيان في مدينة هيدن هيلز 
بالقرب من لوس أجنيليس قبل إنهاء مرحلة الدراسة 
الثانويــة أو بلوغ ١٩ عاما. وأضافــت الصحيفة أن 
كال األبوين ســيتمتعان بحق رؤية األبناء في أعياد 

كيم كارديشيانميالدهم واملناسبات اخلاصة األخرى.


