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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«يونسكو» تضيف «السدو 
الكويتي» على قائمة التراث 

العاملي.

توافد الزوار ملشاهدة حمم 
أكبر بركان نشط في العالم 

في هاواي.

إحنا غير... والعالم كله على فوهة بركان!

«لم أكن جميلة وأنا صغيرة»
املغنية األميركية  ماريا كاري، 
الشهيرة، تعترف بأنها لم تبد جميلة 
في ســنة ١٢، ألنها كانت من عائلة 
فقيرة، ولم متلك املال لتهتم بجمالها، 

كما تفعل حاليا.

«كيف لها أن تتبنى القيم الدينية وهي 
مطلقة؟!»

نيــك فوينتــس، املتطرف 
األميركي املناصر لسيادة اجلنس 
األبيض، يهاجم النائبة األميركية 

مارغوري غرين.

«تذكرت أبي عندما كان يهني والدتي»
املمثل األميركي،  ويل سميث، 
يفسر سبب غضبه ليلة األوسكار 
مبا أدى إلى صفعه كريس روك عقب 
إطالقه نكتة عن صلعة زوجته جادا 

بينكيت سميث.

«أتخلى عن اسم عائلتي لصالح اسمي الفني»
جوناه هيل، املمثل األميركي، 
لتغيير  بأوراق رســمية  يتقدم 
اسمه من جوناه فيلدشتاين إلى 

جوناه هيل.

أبعد من الكلمات

٥:٠٣الفجر

٦:٢٧الشروق

١١:٣٨الظهر
٢:٣١العصر

٤:٤٩املغرب

٦:١١العشاء
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أمن ومحاكم

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

البقاء هللا

امنه محمد أحمد اجلاسم: (أرملة منذر مكي شهاب) ٨٣ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٦٠٣٣٣٣١ - ٩٩٠١٥٠٨٤
- النســاء: املنصورية - ق١ - ش١٤ - م٤  (من األحد إلى 
الثالثاء - فترة العصر فقط) - ت: ٩٩٨٧٤٩٦٠ - شيعت.

٨٢ عاما - الرجال: بجانب محافظة  طراد عارف عــزو العنزي:
اجلهراء - الشــارع الرئيسي - ت: ٩٩٦٨٠٣٨٠ - النساء: 

سعد العبداهللا - ق١ - ش١٢٦ - م١٥ - شيع.
٤٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط  محمد خليفة مبارك اخلرينج:

- ت: ٩٩٨١٥٥٤٠ - شيع.
٧١ عامــا - الرجال: العزاء في  حمد ســعود عبدالعزيز املنيع:
املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٦٧٢٥ - النســاء: اخلالدية - ق١ - 

ش١٤ - م ١٠ - شيع.
٦١ عاما - الرجال: مسجد النقي -  حسني قاســم حبيب أبل:
الدســمة - ت: ٩٩٣٨٨٥٤٤ - النساء: مشرف - ق١ - ش٩

- م٢١ - (عصراً فقط) - شيع.
٨٩ عاما - الرجال: العزاء في  غنيمة مبارك حسني العسماوي:
املقبرة - ت: ٩٩٦١٩٢٨٥ - النســاء: الدعية - ق٢ - ش٢٢

- م١٢ - شيعت.
زبيدة صالح عبداجلليل الكندري: (أرملة عبداهللا عبداهللا أحمد) 
٨٤ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٥٦٩٥٦٣

- النساء: العزاء عبر الهاتف - شيعت.

آسيوي حاول االنتحار 
مبسجد.. وجثة في «األحمدي»

عراقي سقط مبواد مخدرة

أحمد خميس

حاول وافد آسيوي االنتحار داخل مسجد 
في منطقة قرطبة من خالل طعن نفسه قبل 
السيطرة عليه من قبل املصلني. ووفق مصدر 
فإن الوافد دخل املســجد وحاول االنتحار 
من خالل طعن نفسه بسكني، وقد استطاع 
املصلون السيطرة عليه وانتزاع السكني من 
يده واالتصال برجال اإلسعاف واألمن الذين 
حضروا، حيث مت نقله بســيارة اإلسعاف 
إلى مستشــفى الصباح، حيث أدخل غرفة 

العناية املركزة.
من جانب آخر، عثر على جثة شبه متحللة 
في ساحة ترابية بالقرب من مبنى حكومي في 
األحمدي، ومت استدعاء رجال األدلة اجلنائية 
والطبيب الشرعي الذي أمر بنقلها الى املشرحة 

ملعرفة أسباب الوفاة وهوية املتوفى.

سعود عبدالعزيز

أحيل شاب من اجلنسية العراقية إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد ضبطه 

وبحوزته مواد مخدرة. 
وقال مصدر أمني لـــ «األنباء»، إن 
دوريات أمــن محافظة العاصمة وخالل 
جوالتها اشتبهت في شخص وعند توقيفه 
انه عراقي، ومتت مشاهدة حقيبة  تبني 

يُخرج منها أدوات تعاط. 
وأضاف املصدر: عندما طلب من الوافد 
فتح احلقيبة حاول خداع رجال الداخلية 
وتغيير املوضوع بأنه لم يفعل شيئا، وتبني 
أن احلقيبة حتتوي على ســالح أبيض 
ومواد مخدرة وحبوب وميزان حساس.

مواطن وعربي متعاطيان من «خيطان» 
إلى «املكافحة» مبخدرات و«سكني»

مواطن اعتدى على طبيبة عائلة وفي سجله 
«إهانة موظف» و«تكسير ضلوع وافد»!

منصور السلطان

أحالت دوريات إســناد مديرية أمن 
الفروانية مساء أمس األول مواطنا ووافدا 
عربيا إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد 
مخدرة وأدوات تعاط في منطقة خيطان.
ووفق مصدر أمني لـ «األنباء» فإنه 
خالل جتول إحدى دوريات إسناد مديرية 
أمن الفروانية مساء أول من أمس بأحد 

الطرق في منطقة خيطان، مت االشــتباه 
بسيارة تترنح، وبعد إجبار قائدها على 
التوقف تبني أنــه ومرافقه بحالة تعاط، 
وباالستعالم عنهما اتضح أن قائدها مواطن 
العربية،  ومرافقه من إحدى اجلنسيات 
وبتفتيشهما عثر معهما على مواد مخدرة 

وأدوات تعاط وسالح أبيض «سكني».
أمروا  الذين  إبالغ املســؤولني  مت 
الى االدارة  بإحالتهما واملضبوطــات 

العامة ملكافحة املخدرات.

محمد اجلالهمة

أوعز وكيل النائب العام بتسجيل 
قضية حتت تصنيف «جنح طبية» 
بعدما تقدمــت طبيبة كويتية تعمل 
في مركز للطب العائلي ببالغ تضمن 
االعتــداء عليهــا وإهانتها من قبل 

مواطن. 
وأوضح مصدر أمني لـ «األنباء» 
أن الطبيبــة قدمت بيانات املبلَّغ في 
حقه، ولدى االستعالم عنه تبني وجود 
سابقتني في ســجله، األولى تعلقت 
بضرب وافد مصري وتكسير أضالعه، 
واألخرى إهانة موظف عام تقدم بها 

طبيب وحملت القضية األخيرة مسمى 
«جنح طبية» أيضا.

وفيمــا يتعلق بتفاصيل القضية 
اجلديدة، قال املصدر: تقدمت طبيبة 
العاصمة وذكرت  إلى أحد مخافــر 
أنهــا تعمل دكتورة طــب عائلة في 
مســتوصف، وأبلغت عن تعرضها 
لإلهانة في مقر عملها على يد مواطن 
(من مواليد ١٩٨٩) ويسكن في منطقة 
الدسمة. وتابع املصدر: مت االتصال 
على وكيل النيابة الذي أفاد بتقييدها 
جنح مهنية طبية، على أن يتم إرسالها 
النيابة مرفقا  إلى مقر  اليوم االثنني 
معها البالغات السابقة للمدعى عليه.

بوســطن - (د.ب.أ): ال ميكــن أن يكون ذلك من 
قبيل الصدفة، فقد ظهــــرت األميـــــرة البريطانيــة 
كيــــت (٤٠ عامــا) في الواليات املتحــدة بقالدة من 
الزمرد كانت ملكا حلماتها الراحلة األميرة ديانا، التي 
توفيت عام ١٩٩٧. وارتدت كيت قطعة املجوهرات مع 
فســتانها األخضر مساء اجلمعة في مدينة بوسطن 
على الســاحل الشــرقي للواليات املتحــدة في حفل 
جائزة مســابقة إرتشــوت املرتبطة باحملافظة على 
املناخ وثــروات األرض والتي قدمهــا زوجها األمير 

ويليام (٤٠ عاما).
ومــن ناحية مثلــت القالدة املرصعــة باألحجار 

اخلضراء تطابقا مثاليا مع هذه املناسبة.
فيما من ناحية أخرى، ميكن فهم االختيار على أنه 
مبنزلــة إقرار يوضح أن ويليام وكيت يســيران على 
خطى «ملكة القلوب». كما حملت كيت اللقب الســابق 
لديانا، أميرة ويلز، منذ وفاة امللكة إليزابيث في سبتمبر 
املاضي. ويعد التصريح مبا جرى داخل الواليات املتحدة 
خصيصا، حيث يعيش شقيق ويليام، هاري (٣٨ عاما) 

وزوجته ميغان (٤١ عاما) منذ عدة أعوام حتديا. (رويترز) األميرة كيت في حفل جائزة مسابقة إرتشوت  

«اإلعدام» ملصري قتل زوجته خنقًا 
وسوداني قتل طليقته طعنًا

عبدالكرمي أحمد

قضت محكمــة اجلنايات أمس 
غيابيا باإلعدام شنقا ملقيم مصري 
أقدم خالل شهر مارس املاضي على 
قتل زوجته الفلبينية داخل شقتهما 
في منطقة املهبولة قبل هروبه إلى 
بالده. وكان حارس عمارة قد أبلغ 
بأن اجلاني أرسل إليه رسالة صوتية 
أبلغه فيها بــأن زوجته جثة هامدة 
داخل الشــقة بعدما قتلها خنقا ثم 
غادر البالد برفقــة ابنه «١٦ عاما»

وابنته «١٧ عاما» فيما ترك ابنه الثالث 
داخل حضانة.

كما قضت محكمة اجلنايات أمس 

أقدم  باإلعدام شنقا ملقيم سوداني 
خالل شهر مارس املاضي على قتل 
طليقته من نفس جنسيته طعنا داخل 

شقة في منطقة ميدان حولي.
وكان اجلاني قد سلم نفسه إلى 
اجلهات األمنية وأبلغ بأنه قتل طليقته 
طعنا بسكني نتيجة خالفات بينهما، 
وعند توجه األمن متت معاينة جثة 
املجني عليها وحتريز سكني اجلرمية 
بجوارها. وذكر اجلاني خالل التحقيق 
بأنه ينام في غرفة وحده، فيما تنام 
طليقته وأطفالهما بغرفة أخرى في 
ذات الشقة، مبينا أن اخلالفات بينهما 
نتجت بسبب طلباتها التي ال يقوى 

عليها.

كيت ترتدي كيت ترتدي 
قالدة ديانا الزمرديةقالدة ديانا الزمردية

ضبط كوكايني بـ ٢٫٢ مليون 
دوالر في مطار مبدينة مومباي

مومبــاي - د.ب.أ: قال مســؤول هندي، الســبت، إن 
مديرية االستخبارات املتعلقة باإليرادات، ضبطت كمية 
من الكوكايني بقيمة ١٨ كرور روبية (حوالي ٢٫٢ مليون 
دوالر) بحــوزة اثنــني من املواطنني األجانــب في مطار 

تشاتراباتي شيفاجي الدولي.
يذكر أن الكرور روبية يساوى عشرة ماليني روبية.

وقال املسؤول إن أحد الركاب مواطن كيني (٢٧ عاما) 
ويعمل كـ «مهرج»، و سيدة من غينيا (٣٠ عاما) وتعمل 
في مجال املالبس، وفقا لوكالة «برس تراست اوف انديا» 

الهندية لألنباء.
وحتركت السلطات بناء على بالغ، حيث ألقت القبض 
على الرجل واملــرأة، بعد وصولهما من أديس أبابا على 

منت رحلة تابعة للخطوط اجلوية اإلثيوبية.

٤ وافدين يتعاطون 
املخدرات في صالون

مبارك التنيب

ألقى رجال األمن مســاء أول من امس 
القبض على ٤ وافدين من اجلنسية املصرية 
يتعاطون املخدرات وبحوزتهم مواد مخدرة 
وأدوات تعاط في صالون رجالي في منطقة 
الفروانية. وفي التفاصيل: تلقى رجال األمن 
بالغا يفيد بوجود اشخاص بحالة غير طبيعية 
بأحد الصالونات الرجالية في منطقة الفروانية، 
وعلى الفور توجه رجــال األمن الى موقع 
البالغ وبعد الدخول للصالون عثر على ٤

أشخاص يتعاطون املواد املخدرة، وبتفتيش 
الصالون عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاط.

رحيل اإلعالمي املصري مفيد فوزي.. صاحب «حديث املدينة»
الكبير  توفي اإلعالمــي املصري 
مفيد فوزي، صباح أمس األحد، بعد 
صراع طويل مع املرض عن عمر ناهز 

الـ ٨٩ عاما.
وكان فــوزي مّر بأزمة نفســية 
كبيرة خالل الفترة املاضية بعد وفاة 
اثنني من أقرب أصدقائه، وهما الفنان 
سمير صبري والكاتب الصحافي صالح 
منتصر، وفقا لوسائل إعالم مصرية.

ويعد الراحل مفيد فوزي واحدا من 
أهــم اإلعالميني والصحافيني العرب، 
وله تاريخ كبيــر في العمل اإلعالمي 
والصحافي، ولد في عام ١٩٣٣ مبحافظة 
بني سويف املصرية، وسبق له أن قدم 
عشرات البرامج منذ ظهوره اإلعالمي، 
وحتديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق 
له العمــل صحافيا في مجلة «صباح 

اخلير»، كما قــدم حلقات إذاعية في 
إذاعة الشرق األوســط، وقام بإعداد 
الكثير مــن البرامج اإلذاعية في عدد 

من الدول العربية.
تخّرج الراحل في كلية اآلداب جامعة 
القاهرة قسم اللغة اإلجنليزية عام ١٩٥٩، 
وعمل في الصحافة منذ ذلك التاريخ، 
ثم انتقل منها إلى العمل التلفزيوني، 
وخالل مشواره املهني، حاور العديد من 
املشاهير في مجاالت السياسة والفن 
واألدب، وكان أول حــوار تلفزيوني 
يجريه أمام الشاشة مع األديب الراحل 
جنيب محفوظ، وشــارك في فيلمني 
سينمائيني باسمه وشخصيته احلقيقية 
كصحافي ومحاور، هما «حديث املدينة» 
الصباحي، و«معالي  إنتاج ماجدة  من 
الراحل مفيد فوزيالوزير» مع الفنان الراحل أحمد زكي.


