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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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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«ملاذا ال تسألون الرجال مثل هذا السؤال؟»
كيت هدسون، املمثلة األميركية، 
في إطار ردها على السؤال: كيف 
تتغير حياتك مع التقدم في العمر؟ 

«صفر منشطات وكثير من الدجاج»
هيو جاكمان، املمثل األسترالي، 
يؤكد أنه ســيتفرغ مدة ٦ أشــهر 
لتدريب متواصل لنحت جسده كي 
يعود إلى هيئة شــخصية ولفرين 
مجددا، وآلخر مرة في فيلم جديد 

مع صديقه رايان رينولدز.

«يداي مثل يدي هوبيت»
ميليسا راوش، املمثلة األميركية 
املعروفة بدورها في مسلسل: ذا بيج 
باجن ثيوري، تعترف بأنها كادت توقع 
عقدا ضخما إلعالن لصالح شــركة 
مســتحضرات جتميل كبرى، لوال 
تراجع مخــرج اإلعالن بعد أن رأى 

يديها قبل التصوير.

«قادر على جتسيد أي شخصية»
ديڤيد باتيســتا، املمثل واملصارع 
األميركي، يقــول إن هذه اجلملة التي 
سمعها ذات مرة من أحد املخرجني في 
وصف قدرة أحد املمثلني املعروفني، هي 
الشعار الذي اختاره لتحديد مساره الفني.

أبعد من الكلمات

حتذيرات من تكرار تكّون 
الضباب خالل األيام املقبلة.

الصني: األسوأ قد ولى
مع «كورونا».

طبقوا تعليمات «الداخلية» العالم كله يتمنى ذلك.
وسوقوا َعَداْل.

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١:٢٦ ظ ـ ١١:٢٧ م
أدنى جزر: ٦:٤٠ ص ـ ٦:١٨ م

٥:١٩الفجر
٦:٤٢الشروق

١٢:٠٠الظهر
٢:٥٧العصر

٥:١٧املغرب
٦:٣٨العشاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي
إلى ربك راضية مرضية  فادخلي

في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ســبيكة عبداللطيف عبداهللا العصفور:
(أرملة عبداهللا علي العتيبي) ٦٧ عاما 
- الرجــال: العزاء فــي املقبرة - ت: 
السالم  النساء: صباح   -  ٩٩٥٢٣٦٧٩
- ق٢ - ش١ - ج٦ - م٦ - ت: ٦٦٢٢٢٨٧٥

- شيعت.
منيه رشود سالم الرشود: (أرملة محمد 
كميخ العازمــي) ٩٤ عاما - الرجال: 
العــزاء في املقبرة - ت: ٩٩٤١٣٣١٣ - 

- ٩٩٦٤١٩٨٢
النساء: ضاحية عبداهللا السالم - ق١
- شارع صنعاء - م٣٣ - ت: ٩٩٢٢٢٨١٢

- ٩٩٣٩٥٠٦١ - شيعت.
٧٣ عاما -  جنمه نعمه نصيف الشمري:
القصر - ق٤ ب - مقابل إشارة املرور 
- ت: ٦٦٦٦٨٣٠٣ - الدفن بعد صالة 

عصر اليوم األحد.

ترحيل مضايق املمثلة 
البريطانية كلير فوي إلى أميركا

لندن - أ.ف.پ: حكم على رجل في لندن بالسجن مع وقف التنفيذ 
ملضايقته املمثلة البريطانية كلير فوي التي جســدت دور اليزابيث 

الثانية في شبابها، في مسلسل «ذي كراون».
وكان جايســن بنــروز (٤٩ عامــا) بعث بآالف الرســائل بالبريد 

االلكتروني للممثلة البالغة ٣٨ عاما، حتى انه حضر إلى منزلها.
وفي نوفمبر، اعترف بنروز بارتكابه هذه األفعال بني أغســطس 
٢٠٢١ وفبراير ٢٠٢٢. وأقر أيضا بأنه خالف قرارا يحظر عليه مضايقة 
املمثلة، بتوجهيه رســالة وطردا لكلير فوي التي تولت البطولة في 

أول موسمني من «ذي كراون».
وكتبت املمثلة في بيان تلي خالل اجللســة «أشعر أنني خسرت 
احلريــة التي كنــت أمتتع بها قبــل أن يضايقني بنــروز»، مضيفة 

«أصبحت أرى العالم بطريقة تنطوي على خوف كبير».
وحكم على جايســن بنروز اجلمعة بالســجن عام و١٠ أشهر مع 

وقف التنفيذ، مع ترحيله إلى الواليات املتحدة.
وأرفــق احلكم بلزوم خضوع بنروز املصاب بفصام الشــخصية 
وجنون العظمة، للعالج مع طبيب نفسي طاملا أنه موجود في اململكة 
املتحدة. ويتعني عليه أيضا التعاون بصورة كاملة مع السلطات فيما 
يخص إجراءات ترحيله إلى الواليات املتحدة. وأشار أمام احملكمة إلى 
كلير فويأنه سيسافر إلى فلوريدا ليعيش مع والدته ويتلقى عالجا نفسيا.

أمن

سوري حاول تهريب سجائر بـ ٣٠٠ ألف دينار في «براد»
محمد اجلالهمة

متكن رجال اجلمارك في منفذ النويصيب احلدودي صباح امس 
األول من إحباط تهريب أكبر كمية من كروز السجائر املنوعة منذ 
بدء عمليات تهريب السجائر، بضبط وافد سوري يقود شاحنة بها 
أكثر من ٣٨ ألف كروز تتجاوز قيمتها الســوقية ٣٠٠ ألف دينار. 
وقال مدير إدارة جمرك منفذ النويصيب احلدودي سامي الشرف 
إن شــاحنة (بــراد) بحجم ١٣ متــرا وصلت للمغــادرة عبر املنفذ 
وحتتوي على أوان منزلية (علب فوم)، لكن رجال مراقبة التفتيش 
واالســتيداع اشتبهوا بالشاحنة أثناء وجودها في ساحة تفتيش 
الشحن الصادر باملنفذ، فتمت إحالتها إلى جهاز الكشف اإلشعاعي، 
وبالتفتيش الدقيــق تبني وجود ٧٦٨ كرتونا مخبأة خلف كراتني 
األواني، وكل كرتون يحتوي على ٥٠ كروز ســجائر، مبا يساوي 
٣٨٫٤٠١ كروز منوعة. هذا، ومتت إحالة املتهم إلى اجلهات املختصة.

الكمية هي األضخم منذ بدء عمليات التهريب وخبئت خلف أواٍن منزلية

السجائر املضبوطة قيمتها السوقية تتجاوز ٣٠٠ ألف دينار

٣ جثث في بر الساملي 
وبناية قيد اإلنشاء بحولي

تستنفر «الداخلية»
سعود عبدالعزيز

اســتنفرت أجهزة وزارة الداخلية أمس للوقوف على 
مالبسات العثور على ٣ جثث في بر الساملي وحولي. 

وقال مصدر امني لـ «األنباء»، إنه مت العثور على جثة 
المرأة مجهولة في بر الساملي عليها آثار حروق، وأحيلت 
اجلثة إلى الطب الشــرعي. من جهة أخرى، توفي شابان 
(كويتي وبدون) في بناية قيد اإلنشــاء مبنطقة حولي، 
ومن املقرر أن يقف الطب الشرعي على مالبسات الوفاة.
هــذا، وقد انتقل كل من وكيل قطاع األمن العام اللواء 
عبداهللا الرجيب ومدير أمن حولي العميد زياد اخلطيب 

لإلشراف على القضية.


