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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

وزير الدفاع يوّجه بتجهيز
أكبر حركة ترقيات
في تاريخ اجليش.

املنافسة تشتد بني 
املنتخبات املشاركة في 

بطولة كأس العالم في قطر.

ما أجمل أن يجتمع العالم
على شيء إيجابي.

كفو.. يستاهلون.

«ال بريطاني يرقص الثامنة صباحًا»
هيو غرانت، املمثل البريطاني، 
يعتــرف بأنــه يعتبر مشــهد 
رقصه في فيلمه الشهير «لوف 
أكشواللي»، أشد مشاهده الفنية 

إيالماً.

«نفقة أطفالي تزيد على ٣ ماليني دوالر»
نيك كانــون، املذيع واملغني 
األميركي، يؤكــد أن مبالغ نفقة 
التــي يدفعها لزوجاته  األطفال 
تتجاوز بكثيــر مبلغ ٣ ماليني 
دوالر سنويا، املعلن في صحافة 
املشــاهير حاليا، حيث أجنب ١١

طفال من سيدات متعددات.

«نحن ناضجان مبا يكفي»
املغنيــة األميركية،  شــير، 
٧٦ ســنة، تقلل من تأثير فجوة 
العمر بينها وبني خطيبها احلالي، 
إليكساندر إدوارد، التي تصل إلى 

٤٠ سنة.

«قد أتوقف عن الغناء»
شانيا توين، املغنية األميركية، 
تعلن أن عودتها للغناء تعتمد على 
جناح العملية اجلراحية التي أجرتها 
على حنجرتها مؤخرا، وتضيف: 
رمبــا أكتفي بكتابــة األغنيات 

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

البقاء هللا

٥٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  عبدالوهاب دندن سعد مزيعل:
٦٦٥٤٥٤٥١ - شيع.

بدرية مرزوق احلمد الدوســري: (زوجة ناصر بالل السعد): ٣٦
عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٦٥٠٠٠١١١ - النســاء: 
عبــداهللا املبــارك - ق٥ - ش٥١٥ - م٥ - ت: ٩٩٠٠٩٢١٢ - 

٦٠٠٤١٣٤٣ - شيعت.
٨١ عاما - العزاء في املقبرة - ت الرجال:  عواد علي خميس راشد الفزيع:

٩٩٠٠٠٢٥٥ - ٩٩٦٨٩٣٤٥ - ت النساء: ٦٦٢٢٦٠٥٥ - شيع.
٣٩ عاما - سعد العبداهللا - ق١ - ش١٠٩ محمد علي ساير العتيبي:
- م٥ - مقابل مســجد زيد بن حارثة وروضة شامان - ت: 

٩٧١٨٥٨٨٨ - شيع.
٥٣ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  يوسف سعود عماش السعيدي:

٥٥١٤٤١٣٢ - ٩٤٧٧٧٧٤٠ - شيع.
٦٨ عاما - الرجال: الشعب - ديوان  جاسم محمد عبداهللا العلي:
الكنادرة - ت: ٥٠٠٠٩١٢٤ - ٩٧٥٦٠٠١٧ - النســاء: حطني - 

ق٢ - ش٢١٢ - م٢٠ (عصراً فقط) - ت: ٩٩٩٩٨١٤٩ - شيع.
٨٦ عاما - الرميثية - حســينية آل  محمد علي محمد املصيليخ:
الرسول - ت: ٥٠٨٠٩٠٢٧ - ٩٤٩٥٥٥٢٢ - ٦٦٢٢٠٠٤٨ - شيع.
٩٢ عاما - الرجال: ديوان الشواف -  موسى جعفر محمد الفيلي:
الدســمة - ق٣ - ش٣٢ - م٢ - من يوم األحد ملدة ثالثة أيام 
- ت: ٩٩٦٢١٦٦٤ - النســاء: الرميثية - ق٨ - ش أســامة بن 

زيد - م٥ - من يوم األحد ملدة ثالثة أيام - شيع.
٥٥ عاما - الرجال: حسينية  محمد عبداهللا محمد عبداهللا الشيخ:
ســيد محمد - سلوى - صباحاً وعصراً - ت: ٦٦٩٩٥٥٤٨ - 
النساء: أبو فطيرة - ق٦ - ش١٧٣ - م١١٢ - عصراً فقط - ت: 

٩٠٠٩٩٩٧٤ - شيع.

مواطنان في قبضة «املكافحة» 
بـ ١٠ كيلوغرامات «ماريغوانا»

.. وسقوط مطلوبني و«متشبه»
مبواد مخدرة و«خارج التغطية»

عسكريان إلى نظارة «الفيحاء» 
بعد فزعة أخوية وهجوم على 

مالزم بـ «واهللا ألعلمك»!

ضبط لصني «سوابق» سلبا «دليفري» 
٢٠٠ دينار بعد اصطدام عمدي

منصور السلطان

أحال رجال دوريات أمن العاصمة مساء أول من أمس ٣
مواطنني أحدهم «متشبه» بالنساء واآلخران مطلوبان لعدة 
قضايا سرقة بحالة تعاط وبحوزتهم مواد مخدرة إلى اجلهات 
املختصة بعد ضبطهم في منطقة الشويخ الصناعية. ووفق 
مــا روى مصــدر أمني لـ «األنباء» فإنــه خالل جتول إحدى 
دوريات إســناد مديرية أمن العاصمة في منطقة الشــويخ 
الصناعية، مت االشــتباه بســيارة متوقفة وبعد التوجه لها 
عثر بداخلها على ٣ أشخاص يتعاطون املواد املخدرة بينهم 
شخص متشبه بالنساء، وبعد إنزالهم من السيارة واالستعالم 
عنهــم، تبني أنهم مواطنون، اثنان منهما مطلوبان على ذمة 
قضايا سرقة، وبتفتيشهم ذاتيا عثر على مواد مخدرة وأدوات 
تعاط. وعليه مت اقتيادهم وإحالتهم الى اجلهات املختصة.

محمد اجلالهمة

عن أمر التحقيق احتجز يوم أمس عسكريان شقيقان في 
نظارة مخفر الفيحاء على خلفية قضية حملت مسمى اهانة 
موظف اثناء العمل. وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني 
لـ«األنباء» إن ضابطا برتبة مقدم وآخر برتبة مالزم ووكيل 
ضابط ذكروا أنهم وفيما يتواجدون في املخفر فوجئوا باملتهم 
االول، ويعمل في املباحث، يتهجم على املالزم ويتلفظ عليه 
«واهللا ال اعلمك»، فتم ابعاده من قبل رئيس املخفر ووكيل 
الضابط، وقام برمي الهاتف على املالزم أثناء محاولة إبعاده. 
واضاف املصدر: بعد حوالي نصف ســاعة واثناء تســجيل 
احملضر حضر شــقيق املتهم ويعمل عســكريا في شــؤون 
القوة، وقام بالتهجم على املالزم، ومحاولة إخراج شــقيقه 
من املخفر، فقام رئيس املخفر وضباط الزام بالتحفظ عليه.

عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث العاصمة من ضبط مواطنني متكنا 
من سلب عامل توصيل طلبات بعد االصطدام به، وقيام 
احد املتهمني بإلهاء املجني عليه والدخول معه في سجال 
باعتباره مخطئا، فيما الثاني سلب حافظة نقود السائق.
وبحســب ما ذكر مصدر أمني لـــ «األنباء»، كان وافد 
آسيوي، ويعمل سائق توصيل، أبلغ عن تعرضه للخداع 
واالصطــدام املتعمد به وســرقة حافظة بها مســتندات 
وثبوتيــات ومبلغ ٢٠٠ دينار خــالل توصيله طلبا في 
منطقة الســرة. وبعد تسجيل قضية، أحيلت للمباحث، 
ومت ضبط اللصني واعترفا بالســرقة واإلتالف العمدي، 

وتعرف املجني عليه على اللصني في طابور عرض.

منصور السلطان

اســتطاع رجال اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات ضبط 
مواطنــني بحوزتهمــا ١٠ كيلوغرامات من مــادة املاريغوانا 
املخدرة خالل مداهمة شــقتهما في منطقــة الفنطاس. وفي 
التفاصيل، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن معلومات سرية 
وردت الــى رجال مكافحة املخــدرات تفيد بأن مواطنني من 
أرباب السوابق يتاجران باملواد املخدرة، وقد استطاعا خالل 
الفترة األخيرة استئناف نشــاطهما في بيع املواد املخدرة، 
وبعد مراقبة وبحث وحتر مت حتديد موقعهما شقة في منطقة 
الفنطاس، وعليه مت إصدار إذن من النيابة ومداهمتها، حيث 
مت ضبطهما وبحوزتهما ١٠ كيلوغرامات من مادة املاريغوانا 
املخدرة، وميزان حساس يستخدم في جتزئة املخدرات وبيعها. 
وخالل التحقيق معهما اعترافا بأنهما يتاجران باملواد املخدرة 

وانهما يحصالن عليها من قبل شخص آسيوي.
وعليــه مت اقتيادهمــا وإحالتهمــا واملضبوطات الى 

النيابة العامة.

جانب من املخدرات املضبوطة

تعليق على فيسبوك «يوّهق» أميركيًا 
هاربًا في جورجيا .. والشرطة: 

نقّدر مساعدتك في القبض عليك!
فــي حادث غريب وطريف، تســبب تعليق علــى موقع التواصل 
االجتماعي «فيسبوك» في القبض على مجرم أميركي هارب من العدالة. 
وتخلص الواقعة في أنه عندما شاهد كريستوفر سبولدينغ منشورا 
ملكتب رئيس شــرطة مقاطعة روكديل في والية جورجيا األميركية 
يتضمن قائمة بأكثر ١٠ مجرمني مطلوبني، كتب تعليقا على املنشور 
يقول فيه «ماذا عني؟!»، فيما كانت القائمة تذكر متهمني بجرائم منها 

القتل والسطو املسلح واالعتداء واالختطاف.
الطريف في األمر أن مكتب الشرطة رد على تعليق سبولدينغ قائال 
«أنت على صواب، فهناك مذكرتا قبض عليك.. نحن في الطريق إليك». 
وفي اليوم التالي متكنت عناصر الشرطة من القبض على املجرم 
الهارب الذي أوقع نفسه بنفسه، ووضع مكتب الشرطة منشورا ساخرا 
على فيســبوك مع صورة سبولدينغ كتبوا فيه «نقدر مساعدتك في 

القبض عليك».
وأوضح املنشور أن كون سبولدينغ لم يكن مذكورا في القائمة ال 

صورة سبولدينغ التي نشرها مكتب الشرطة على موقعه بعد القبض عليهيعني أنهم لم يكونوا يبحثون عنه.

رويترز: يتدفق املتفرجون إللقاء نظرة 
على احلمم املتدفقة من بركان ماونا لوا 
في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، 
الذي بدأ ثورانه هذا األســبوع ألول مرة 
منذ عــام ١٩٨٤. وبعد إعالن وكالة إدارة 
الطوارئ في هاواي أنه ال توجد مؤشرات 
على أن احلمم البركانية ستهدد املناطق 
املأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون 

يوميــا، مبا في ذلك العائالت التي لديها 
أطفال في مالبس النوم، بالقرب من القمة، 
وبعد وصولهم يسحبون مقاعد وأكياس 
تخييم من ســياراتهم ويستقرون فيها 
ويشــاهدون أعجوبــة الطبيعــة لبضع 
ساعات، وبدأ الفنانون احملليون يرسمون 

صورا للثوران البركاني.
وذكر مرصد البراكني في هاواي التابع 

لهيئة املسح اجليولوجي األميركية في 
أحدث نشرة عن بركان ماونا لوا أن تدفق 
احلمم البركانية الرئيسية يتحرك بسرعة 
٤٠ مترا في الســاعة. وأضاف أنه مازال 
يرصد نشــاطا زلزاليا فــي املنطقة، مما 
يعني أن احلمم مازالت تتدفق إلى الشقوق 
و«من املرجح أن يستمر النشاط مادمنا 

نرى هذه اإلشارة».

(رويترز) نوافير احلمم تضيء الليل حول بركان ماونا لوا في هاواي  

«غانز أن روزس» تقاضي متجر 
أسلحة إلكتروني النتحال اسمها

هيوســنت (الواليات املتحــدة) - أ.ف.پ: رفعت فرقة 
الهارد روك األميركية «غانز أن روزس» دعوى أمام محكمة 
فيدرالية على شركة تدير متجر أسلحة عبر اإلنترنت حتت 
اسم «تكساس غانز أند روزس»، معتبرة أنها انتحلت اسمها 
بطريقــة غير عادلة. ورأى محامــو «غانز أن روزس» في 
الدعوى املرفوعة في لوس أجنيليس أن شركة «جيرسي 
فيلدج فلوريست» التي تدير املتجر عبر اإلنترنت تضلل 
املستهلكني من خالل إيهامهم بأن لها صلة بالفرقة. وشددت 
الدعوى على أن الشركة لم حتصل من الفرقة على «موافقة 
أو ترخيص» لدى تســجيلها عام ٢٠١٦. وطالب احملامون 
بإجــراء محاكمة أمام هيئة محلفــني وبأن نصدر احملكمة 
أمرا مبنع اســتخدام اســم املوقع. كما طالبوا بتعويضات 
عطل وضرر غير محددة. وتعتبر فرقة «غانز أن روزس» 
التي تأسست عام ١٩٨٤ من أكثر الفرق املوسيقية شعبية 
على اإلطالق، وأدرجت في قاعة مشــاهير الروك آند رول 
عام ٢٠١٢، وضمت تشكيلتها األساسية أكسل روز وسول 

«سالش» هادسون ومايكل داف مكاغان.

توافد الزوار ملشاهدة حمم أكبر بركان نشط بالعالم

ذعر في جاوا اإلندونيسية بعد زلزال بقوة ٦٫٤ درجات
جاكرتــا ـ أ.ش.أ: ضــرب 
زلــزال بلغــت قوتــه ٦٫٤
درجات على مقياس ريختر 
مناطق في جزيــرة «جاوا» 
اإلندونيسية، ما تسبب في 
ذعر السكان وخروجهم إلى 
الشوارع، دون ورود تقارير 

فورية عن سقوط ضحايا.
وأفــادت وكالــة األرصاد 
املنــاخ  وعلــم  اجلويــة 
واجليوفيزياء اإلندونيسية 
ـ حسبما ذكرت وكالة أنباء 
«أنتارا» اإلندونيسية أمسـ  
بأن شدة الزلزال بلغت ٦٫٤

درجات على مقياس ريختر، 
ومركزه وقع على بعد نحو 
١٨ كيلومترا من جنوب شرق 
مدينة «بنجر»، التي تقع على 
احلــدود بني مقاطعتي جاوا 
الغربية وجاوا الوسطى، على 

جانب من الدمار الذي خلفه الزلزال  (أ.ف.پ)عمق ١١٨ كيلومترا.

وفاة «آكل حلوم البشر الياباني» بعد ٤٠ عامًا على جرميته
طوكيــو ـ أ.ف.پ: توفي 
عن ٧٣ عاما إيســي ساغاوا 
بـــ«آكل حلــوم  املعــروف 
البشــر الياباني»، بعد أكثر 
مــن ٤٠ عاما علــى اجلرمية 
التي اســتدعت إطــالق هذه 
التســمية عليه، عندما قتل 
طالبــة هولندية في باريس 
ثــم أكل أجــزاء مــن جثتها، 
وهي وقائع أثارت الرعب في 
النفوس قبل أن يتحول القاتل 

ظاهرة إعالمية في بالده.
وفارق ساغاوا احلياة في 
٢٤ نوفمبــر نتيجة إصابته 
بالتهــاب رئــوي، وأقيمــت 
جنــازة له بحضــور أقاربه 
فقط من دون تنظيم مراسم 
رسمية، على ما ذكر شقيقه 

جون في بيان.
ســاغاوا  إيســي  وكان 

وهناك، أطلق النار عليها 
وأرداها ثم اغتصبها وقطعها 
قبــل أن يتناول أعضاء عدة 
من جسدها مدى ثالثة أيام. 
ولم يتوان في التقاط صور 

كثيرة جلرميته املروعة.
وحاول ساغاوا التخلص 
من بقايا جثة الشابة فوضع 
األشــالء داخــل حقيبتــني 
وتركهما فــي متنزه بوا دو 
بولوني، لكن الشرطة متكنت 

من العثور عليه وتوقيفه.
واعترف ساغاوا بارتكابه 
اجلرميــة قائال «إن أكل هذه 
الفتاة كان تعبيرا عن احلب. 
أردت أن أشــعر فــي داخلي 

بوجود شخص أحبه».
خبــراء  أكــد  وبعدمــا 
متخصصــون أنــه يعانــي 
اضطرابــا ذهنيــا، أفلت من 
مركــزا  وأودع  احملاكمــة 
لألمراض النفسية في فرنسا 
ثم مركزا آخر باليابان قبل أن 
يسترجع حريته في أغسطس 

.١٩٨٥

إيسي ساغاوا في شقته بيوكوهاما عام ١٩٩٢

طالبا في جامعة ســوربون 
في باريس عندما دعا في ١١

يونيو ١٩٨١ زميلته الهولندية 
رينيــه هارتفلــت لتنــاول 

العشاء في منزله.


