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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

كاميرات  لتركيــب  جليراني  «دفعوا 
ملراقبتي»

الدوقة ميغان ماركل، زوجة 
البريطاني هاري، تصف  األمير 
حترش الصحف البريطانية بها 

في محل إقامتها.

«ال أعطي أحلاني للسياسيني»
د. دري، املغنــي األميركي، 
ينتقد النائبة األميركية احملافظة 
مارغوري غرين، لنشرها ڤيديو 
لها يستخدم موسيقاه، والنائبة 

متتثل وحتذف الڤيديو.

«مستعد جلزء ثان من فيس أوف»
املمثل  نيكــوالس كيــدج، 
األميركي، يعلن استعداده للعمل 
على جزء ثان من فيلمه الشهير 
مع جون تراڤولتا: فيس أوف ـ 

الوجه املخلوع.

«قصور انتباه وفرط حركة»
املمثلة واملذيعة  سو بركنز، 
البريطانية، تبوح بتشــخيص 
األطباء حالتها النفسية، وتضيف: 
كنت أشــعر مبعاناتي من هذه 
املشكلة النفسية حتى قبل تأكيد 

األطباء.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٧
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١:٥٢ ص ـ ٤:٠٦ م
أدنى جزر: ٩:٠٢ ص ـ ٩:٢٦ م

٥:٢٠الفجر
٦:٤٤الشروق

١١:٥٦الظهر
٢:٥٠العصر

٥:٠٩املغرب

٦:٣٠العشاء

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

٨٣ عاما - الرجال:  يوسف حمد سالم العمر:
ديوان النجدي - كيفان - ق٢ - شارع فهد 
الصبيح - م١ - ت: ٩٩٠٧٨٣١٦ - النساء: 

كيفان - ق٢ - ش٢١ - م٣ أ - شيع.
٨٥ عاما - العزاء في  يوسف خميس بوعركي:

املقبرة فقط - ت: ٩٤٤٤٥٤٢٧ - شيع.
الرجال:   - ٥٢ عاما  علي عبداهللا الفارسي:
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٩٦٩٤٠٢٠
- النساء: جنوب السرة - الزهراء - ق٦

- ش٦٠٥ - م١٦ - ت: ٩٧٧٧٠٨١٦ - شيع.
جنم سعود علي الفارسي: عامان - الرجال: 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٦٩٦٩٤٠٢٠
- النساء: جنوب السرة - الزهراء - ق٦
- ش٦٠٥ - م١٦ - ت: ٩٧٧٧٠٨١٦ - شيع.
وسمية خميس شــالش: (أرملة منصور بن 
رســم العجمي) ٨١ عاما - الرجال: العزاء 
في املقبرة - ت: ٩٩٨٨٤٢٩٤ - النساء: علي 
صباح السالم - ق٩ - ش١٨ - م٢٧ - شيعت.

٥٢ عاما -  هاني مصطفى كرم حســني كرم:
الرجال: ديوان مصطفى كرم - السرة 
- ق٤ - ش٢ - م٣ - ت: ٦٦٦٦٧٠٦٦ - 
النساء: السرة - ق٤ - ش١٥ - م٣٣ - شيع.

رومه صقر راشد األرملي: (أرملة سند السند) 
٧٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: 
٦٦٥٢٩٦١٦ - ٩٩٠٤٨٤١١ - النساء: الشامية 
- ق٤ - ش١٤ - م٢ - ت: ٥٠٥٩٠٤٤٠

- شيعت.

أمن

وزارة الصحة: رصد املتحور 
١٫٥.XBB في البالد والوضع 

الوبائي مستقر.

بريطانيا: بنكرياس اصطناعي 
يبّشر بإنهاء معاناة مرضى السكر.

هذا اللي كان قاصرنا بعد!هكذا تكون االختراعات.

محادثة «واتساب» تثبت َدينًا ملواطنة 
على طليقها بـ ٢٠ ألف دينار

«الداخلية»: إفراج فوري للمركبات 
احملجوزة ملدة أسبوع

إغالق مصنع خمور محلية في الوفرة

دومينيكاني شرع في قتل مصري 
بسالح ناري وسكني

مبارك التنيب

ألزمت دائرة «جتاري مدني جزئي» في محكمة االســتئناف 
مواطنا بدفع مبلغ ٢٠ ألف دينار الى طليقته القتراضه منها خالل 

فترة زواجهما وامتناعه عن إعادته إليها رغم مطالبته به.
وأكد وكيل املدعية احملامي عبدالرحمن ماهر، أن موكلته متلك 
ما يثبت املديونية، في وقت عجز فيه املدعى عليه عن نفيها بكل 
طرق اإلثبات القانونية، مشيرا إلى وجود مانع أدبي منع موكلته 
من توقيع طليقها على الدين خالل زواجهما، إال أنه متكن من إثبات 
املديونية من خالل تقدمي صور من محادثات «واتساب» تثبت ذلك.

أعلنــت وزارة الداخلية انه ســيتم اإلفراج الفوري عن 
املركبات احملجوزة بعد دفع املخالفات املستحقة، وذلك اعتبارا 
من اليوم اخلميس حتى اخلميس املقبل املوافق ١٩ اجلاري.

محمد اجلالهمة

أمن  أغلق رجال مديرية 
األحمدي وكرا لتصنيع اخلمور 
احمللية في منطقة الوفرة، ومت 
ضبط وافد كان يدير عملية 
التصنيع والتعبئة، كما عثر في 
الوكر على ٢١٧ زجاجة خمر 
معبأة وجاهزة للبيع وأدوات 
إحالة  التصنيع. هذا، ومتت 
الوافد واملضبوطات إلى جهات 
االختصــاص التخاذ الالزم 

بحقهما.

أحمد خميس

«ســاعدوني احلقوني ســيقتلني».. هكذا أبلغ وافد مصري 
عمليات «الداخلية» والتي على الفور أرسلت البالغ ملخفر الساملية 

بسرعة التحرك للوقوف على صحته.
وفي التفاصيل، كما أفاد مصدر أمني لـ «األنباء» بأن اتصاال 
ورد للعمليات يفيد بأن وافــدا مصريا أبلغ عن تعرضه حملاولة 
قتل وبه جروح في الرقبة، وبانتقال رجال أمن مخفر الســاملية 
ملكان البالغ شاهدوا الوافد ومعه شاهدان  أقرا مبشاهدة اجلاني 
(دومينيكاني) وهو يحمل مسدسا أثناء إخراجه السالح األبيض 
(سكني) من بني طيات مالبسه وقيامه باالعتداء على الوافد بسالح 
بأن صوبه على رأسه وهدده بإطالق النار وأحدث جروحا في رقبته 
بالسكني. وأيضا شهدا بأن اجلاني اعتدى عليه بالضرب وأصابه 
بجروح عديدة ومن ثم هرب الى نفس البناية وصعد الى شقته.

وأضــاف املصدر: صعد رجال األمن إلى شــقة املدعى عليه 
وطرقوا الباب حتى فتحت والدته الباب وتبني أنها مواطنة وأبلغت 
رجال األمن بأن ابنها قــد هرب إلى جهة غير معلومة وبتفتيش 
غرفة اجلاني وجد رجال األمن ميزانا حساســا وأدوات يشتبه 
بأنها مواد مخدرة، باإلضافة الــى أكياس فارغة ومادة خضراء 
اللون «كيميكال»، وعليه مت تسجيل قضية وإحالتها إلى املباحث.

من املعدات املضبوطة في الوكر

«ذا فيبلمانز» و«بانشيز» األفضل في «غولدن غلوب».. 
وسبيلبرغ: أخفيت قصتي ٥٧ عامًا

(رويترز) املخرج ستيفن سبيلبرغ حامال جائزتيه  

(أ.ف.پ) الفائزون بفئات اجلائزة  

(رويترز) النجمة آنا دي أرماس لدى مشاركتها في حفل توزيع اجلوائز  

رســوم متحركة. وحضر على السجادة 
احلمراء أيضا املمثل براد پيت واملغنية 
ريهانا. إال أن احلدث شــهد غياب أسماء 
بارزة أخرى مثل املمثلة كيت بالنشيت، 
وفائزين آخرين بينهم كيڤن كوســتنر 

وزندايا وأماندا سيفريد.

لرؤية مــا إذ كانت هوليوود مســتعدة 
لعودة «غولدن غلوب».

وسجل حضور أسماء بارزة في املجال 
الســينمائي، منهــم املخرجــان جيمس 
كاميــرون وغييرمو ديل تورو الذي فاز 
فيلمــه «بينوكيو» في فئــة أفضل فيلم 

بيفرلي هيلــز ـ وكاالت: حصل فيلم 
«ذا فيبلمانز» (عائلة فيبلمان) للمخرج 
ستيفن سبيلبرغ وفيلم الكوميديا السوداء 
«ذا بانشــيز أوف إنشــرين» (جنيــات 
إنشــرين) على أكبر اجلوائــز في حفل 

غولدن غلوب الثالثاء.
وحصد فيلــم «ذا فيبلمانــز»، الذي 
يســرد قصة عشــر ســنوات مــن حياة 
سبيلبرغ، جائزة أفضل فيلم درامي في 
احلفل الذي حضرته كوكبة من النجوم 
في بيفرلي هيلز. وفاز فيلم «ذا بانشيز 
أوف إنشرين»، الذي يحكي قصة صديقني 
يقع بينهما خالف على جزيرة ايرلندية، 
بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وســتزيد اجلائزتان مــن فرص فوز 
الفيلمني بجوائز األوسكار املقرر اإلعالن 

عنها في مارس.
وقال سبيلبرغ، الذي فاز أيضا بجائزة 
أفضل مخرج، إنه كان يخفي قصة فيلمه 

«منذ أن كان عمري ١٧ عاما».
وأضاف «عندما بلغت ٧٤ عاما، قررت 
أنــه من األفضل أن أفعل ذلــك اآلن.. أنا 

سعيد حقا ألنني فعلت ذلك».
وكانت األنظار تتجه أيضا إلى حضور 
أو غياب النجوم الذين دعوا إلى احلدث، 

باسيت أول ممثلة تفوز 
بـ «غولدن غلوب» لـ «مارفل»

لوس أجنيليس - د.ب.أ: أصبحت 
املمثلة األميركية أجنيال باسيت أول 
ممثلة تفوز بجائزة غولدن غلوب عن 
دور في فيلم من سلسلة أفالم مارفل.
وقد حصلت باسيت على جائزة 
غولدن غلوب ألفضل ممثلة مساعدة 
عــن دورها فــي فيلم «بــالك بانثر: 
واكاندا فوريفر». وحصل املمثل كي 
هواي كوان على جائزة أفضل ممثل 
مساعد عن دوره في فيلم « إيفريثيج 

إيفري ووير اوول ات وانس». أجنيال باسيت خالل احلفل           (أ.ف.پ)

ضبط ٥٢ وافدًا مخالفًا 
في ٣ ساعات بأمغرة

منصور السلطان

شن رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة مساء أول 
من أمس حملة أمنية على املخالفني في منطقة سكراب أمغرة 
أسفرت عن ضبط ٥٢ وافدا مخالفا. ووفــق مصدر أمنــي 
لـ «األنباء»، فإن ضباط وأفراد «اإلقامة» أقاموا نقاط تفتيش 
استمرت ٣ ساعات، ومتت إحالة املوقوفني إلى اجلهة املختصة.

من جانب آخر، شنت دوريات مرور الفروانية صباح أمس 
حملة مرورية على قائدي حافالت النقل العام والشــاحنات 
املخالفــني لقانون املرور، مت خاللها حترير ما يقرب من ٦٠

مخالفة مرورية.


