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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

وزيرة األشغال بحثت مـع 
١٥ جهة خطط مواجهة 

األمطار.

«كورونا» يؤخر تسليم
«آيفون ١٤».

زين تسوين.. قواج اهللا.أّخر العالم بكامله!

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

البقاء هللا

٨٢ عاما - الرقة - ق٧ - ش١٧ - م٤٤ شيخه صالل عيد العتيبي:
- ت: ٥٥٩٠٥٥٥٥ - ٩٩٥٦٧١١١ - شيعت.

٧٣ عامــا - ديوان العوضي -  عبدالقادر باقر جعفر العوضي:
حطــني - ق٣ - ش٣٠٢ - م١١ - ت: ٩٧٥٦٣٦٣٨ - ٩٧٨٧٨٦٣٨

- ٦٠٠٠٦٥٠٤ - شيع.
٧٥ عاما - الرجال: مسجد البحارنة -  عبداألمير رضا علي كرم:
الدعية (ابتداء من اليوم اخلميس) - ت: ٩٠٠٠٢٧٧٢ - النساء 

: حسينية جمدار- شيع.
٧٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  صالح محمد صالح املغربي:
- ت: ٩٩٨٤٠٩٩٨ - النساء: الفيحاء - ق٢ - ش٢٤ - م١٢ - ت:  

٦٦٠٠٣٦٢٢ - الدفن التاسعة صباح اليوم اخلميس.

«إذا فازوا فأنا السبب، وإذا خسروا فهم السبب»
دونالد ترامب، الرئيس األميركي 
الســابق، يعلن انه دعــم أكثر من 
٣٣٠ مرشحا جمهوريا لالنتخابات 
النصفية، ويضيــف: لكن أظنهم 
سيلومونني لو خسروا، وسينسون 

دعمي لو فازوا.

«احلسد دفعني الى قتله»
مارك ديڤيد شامبان، قاتل املغني 
األميركي جــون لينون عام ١٩٨٠، 
يفصح عن دوافــع جرميته، حيث 
قال: غضبــت لرؤيته يحظى بكل 
هذه الشهرة واألموال واحلب مقارنة 

بوضعي وقتها.

«ألغيت حسابي»
جيجي حديد، املوديل األميركية، 
تعلن إلغاء حسابها على تويتر، بعد 
قيام إيلون ماسك بإنهاء عمل فريق 
حقوق اإلنســان من منصة تويتر، 
املمثلــة األميركية ووبي  وتتبعها 

غولدبرغ.

«خسرت ١٥ مليار دوالر في يوم واحد»
امللياردير  بانكمان فرايد،  سام 
األميركــي الذي كــون ثروته من 
االستثمار في العمالت االفتراضية، 
يعلن بيع شركته لتغطية خسائره، 
ليفقــد ٩٥٪ من ثروته، أي مبلغ ١٥

مليار دوالر. 

«إذا مت في اللعبة متوت في الواقع»
باملر لوكي، مخترع لعبة «أوكلوس» 
ونظارتها للواقع االفتراضي، يعلن 
اختــراع نظارة واقــع افتراضي 
إذا  جتريبية جديدة تقتل صاحبها 
مات داخــل اللعبة، بتفجير دماغه، 
ويؤكد: اللعبــة احلقيقية هي التي 
تخسر أو تكسب فيها واقعيا بقدر 

ما في الواقع االفتراضي.

أبعد من الكلمات

٤:٤٦الفجر
٦:٠٧الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٣٥العصر

٤:٥٦املغرب

٦:١٥العشاء

العظمى:  ٢٨
الصغرى:  ١٦

أعلى مد: ٠١:٥٤ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٢٦ ص ـ ٠٧:١٣ م

أمن ومحاكم

النيابة تشرف على إتالف ٤ أطنان 
من املواد املخدرة واملؤثرة عقليًا

«املؤبد» ملواطن أشعل النار عمدًا 
مبنزل ذويه وتسبب في وفاة السائق

عبدالكرمي أحمد

قضــت محكمة التمييــز باحلبس املؤبــد ملواطن في 
العقد الثالث من عمره عن تهمتي احلرق والقتل العمد.

ترجع الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام ٢٠١٩، حيث 
كافحت فرق اإلطفاء حريقا شب بغرفة خارجية في منزل 
بضاحية عبداهللا املبارك، وهي مخصصة للسائق، الذي 
جرى إسعافه لعالجه من اختناق، غير أنه توفي حلظة 

وصوله الى املستشفى.
وبالتحقيق في أسباب احلريق الذي امتد للمنزل، تبني 
أن املتهم أضرم النار عمدا بسكب مادة سريعة االشتعال 
بواسطة أحد أبناء صاحب املنزل وهو بحالة غير طبيعية.
وقد أكد أحد أفراد األسرة أن املتهم هو من يقف وراء 
احلريق، حيث سبق أن أشعل النار عمدا في املنزل بسبب 

خالفات مع ذويه.

عبدالكرمي أحمد

أشــرفت النيابة العامــة أمس وأول مــن أمس، على 
عملية إعــدام ٤ أطنان من املواد املخدرة واملؤثرة عقليا 
ومستحضراتهما بعدما تقرر مصادرتها مبوجب قرارات 
وأحكام قضائية نهائية. وقامت النيابة بهذا اإلجراء من 
خالل جلنة مشكلة برئاستها وعضوية وزارتي الداخلية 

والصحة واإلدارة العامة للجمارك.

رجال النيابة العامة وجانب من املخدرات قبل اإلتالف

ملثم يسطو على ٣ محالت هواتف بالفروانية فجرًا.. مرتني

خليجية تتهم شركة بالنصب واالحتيال في «عمرة مجانية»
عبداهللا قنيص

كلــف محقق مخفر شــرطة اجلهراء 
رجال املباحث بالتحري في واقعة تعرض 
خليجيــة للنصب واالحتيــال وتزوير 
توقيــع، حســبما ادعــت اخلليجية في 
بالغ تقدمــت به الى املخفر. وبحســب 

مصدر أمني، فإن خليجية ٤٩ عاما قالت 
في افاداتها انها تلقت اتصاال من شركة 
تضمن انها فازت في سحب على تذكرة 
للعمرة، مشيرة الى انها توجهت الى مقر 
الشركة مبنطقة شرق وتسلمت التذكرة 
وطلب منها التوقيع على استالم التذكرة، 
وفوجئــت الحقا مبطالبات مالية ولدى 

معرفة سر هذه املطالبة ابلغت بأنها قد 
وقعت على ايصال امانة. وأكدت السيدة 
انها وقعت فقط على منوذج طلب عضوية 
وخصومات ، وأن هذا االيصال او النموذج 
طلب التوقيع عليه فقط ولم تبلغ مطلقا 
أن النموذج هو إيصال امانة. هذا وحملت 

القضية رقم ٢٠٢٢/٤٠٩.

محمد اجلالهمة

شــرع رجــال إدارة بحــث وحتري 
محافظة الفروانية في البحث عن لص 
مجهول قام باستهداف ٣ محالت للهواتف 
النقالــة في منطقــة الفروانية وخرج 
بنحو ١٥ هاتفا ذكيــا وعدد من أجهزة 
اآليباد، فيما قام مالك احملل الذي تعرض 
ألكثر االضرار بتسجيل قضية في مخفر 

شرطة الفروانية.
هذا، وقــام اجلانــي الــذي كان ملثما 
بالتجول بحرية داخل املجمع، حيث نفذ 
اللص، الذي يبدو من املقاطع املصورة أنه 
في مقتبل العمر، أول جرمية بسرقة احملل 
األول في الرابعــة فجرا ثم عاد بعد نحو 

ســاعتني لسرقة محلني آخرين، وكل ذلك 
مت توثيقه بكاميرات مراقبة، حيث شوهد 
اللص يرتدي قفازا و«قناعا» ويتنقل بحرية 
كبيرة داخل املجمع، فيما قام برفع واجهة 
أحد احملالت بقوة حتى متكن من الدخول 
بينما اضطر إلى كسر بابي احمللني اآلخرين.

وذكر مصدر مطلع ان املتهم الذي بدا 
بكاميرات أبيض وأسود مرتديا مالبس 
بيضاء، وبكاميرات ملونة يرتدي زيا 
رياضيــا أزرق قــام فــي الرابعة فجرا 
بازاحة الباب اخلارجي ألول محل وسرق 
مــن داخله نحو ١١ هاتفا  ذكيا تتجاوز 
قيمتها ٣٠٠٠ دينار، فيما قام في السادسة 
صباحــا بالعودة إلى املجمع وســرقة 
محلني آخرين ليحصل على مسروقات 

تقترب قيمتها من ٢٠٠٠ دينار.
وأشــار املصدر لـــ «األنباء» إلى ان 
حارس املجمع اكتشــف واقعة السرقة 
نحو الساعة الســابعة صباحا، حيث 
قام باالتصــال بأصحاب احملالت التي 
تعرضت للسرقة والذين سارعوا الى 
احملالت حلصر املســروقات، الفتا الى 
ان احد اصحاب احملالت الثالثة توجه 
الى املخفر وسجل قضية، فيما صاحبا 
احمللني اآلخرين لم يقوما باالجراء ذاته.

واشار املصدر الى ان رجال املباحث 
ميكنهــم ضبط اجلاني من خالل تتبع 
خط سيره بكاميرات عديدة منتشرة في 
محيــط موقع احملالت والذي على بعد 

مسافة قريبة من أحد البنوك.

اللص املجهول سرق نحو ١٥ «آيفون» حديثاً.. وقيمة املسروقات ٥ آالف دينار

امللثم في الرابعة فجرا يزيح باب احملل األول..ولدى وجوده في أحد احملالت املسروقةاللص لدى خروجه من املجمع في السادسة صباحا

أميركي يفوز بأعلى «يانصيب» في التاريخ.. وبائع التذكرة سوري
لوس اجنيليس - أ.ف.پ: جنح 
شخص من والية كاليفورنيا في 
انتزاع اجلائزة الكبرى ليانصيب 
«باوربول» األميركي التي بلغت 
قيمتها رقما قياســيا عامليا هو 
٢٫٠٤ مليار دوالر، بحســب ما 
أفاد املوقع اإللكتروني الرسمي 
الثالثاء، بعدما  املنظمة  للشركة 
تراكم هذا املبلغ خالل أشهر لم 
يتمكن فيها أي كان من الفوز.

الفائزة في  البطاقة  وبيعت 
متجــر ميلكه رجــل من أصل 

سوري في كاليفورنيا.
وأوضحــت «باوربول» أن 
تذكرة واحدة فحســب في كل 
أنحاء الواليات املتحدة تطابقت 
مع األرقام اخلمسة التي أسفر 
عنها السحب وهي ١٠ و٣٣ و٤١
للرقم اإلضافي  و٤٧ و٥٦ و١٠ 

«باوربول».
وأشــارت هيئة اليانصيب 
في كاليفورنيا في تغريدة على 
شبكة تويتر الثالثاء، إلى أن الفائز 
هو أول شخص من كاليفورنيا 

يصبــح مليارديرا بواســطة 
اليانصيب، الفتة إلى أن البطاقة 
الفائزة بيعت في «جوز سيرفيس 
سنتر» في ألتادينا، وهو متجر 
في محطــة للمحروقات ميلكه 
جو شحيد الســوري األصل، 
وقد حصــل على عمولة بقيمة 

مليون دوالر.
ويتعني على الفائز باجلائزة 
االختيار بني تسلمها كاملة ولكن 
مقســطة على ٣٠ قسطا خالل 

٢٩ عاما، أو دفعة واحدة، وفي 
هذه احلال ال يحصل سوى على 
٩٩٧٫٦ مليون دوالر، وفقا لشركة 

«باوربول».
الفوز  ولم تكــن فرصــة 
باجلائزة تتعدى نسبة واحد على 
٢٩٢٫٢ مليونــا، مع العلم، على 
سبيل املثال واملقارنة، أن احتمال 
إصابة شخص بصاعقة هو واحد 
بيانات  على مليون، بحســب 

السلطات الصحية األميركية.

(رويترز) قيمة اجلائزة ٢٫٠٤ مليار دوالر  

السوري األميركي جو شحيد حصل على عمولة بقيمة مليون دوالر  (رويترز)

آسيوي يشتري ماسة «فورتشن 
بينك» بـ ٢٨٫٥ مليون دوالر

أ.ف.پ:   - جنيــڤ 
بيعت ماســة «فورتشن 
العمالقة  الوردية  بينك» 
والنادرة جدا الثالثاء لقاء 
٢٨٫٥ مليــون دوالر لفرد 
آســيوي خالل مزاد أقيم 

في جنيڤ.
وتعتبر هذه اجلوهرة 
أكبر ماســة وردية على 
شكل إجاصة بهذه اجلودة 
تطــرح للبيع فــي مزاد 
على اإلطالق، بحسب دار 

كريستيز.
ووضعت املاسة على خامت، وحتيط بها من اجلانبني 
ماســة بيضاء كبيرة. وتــزن هذه املاســة ١٨٫١٨ قيراطا 
بالضبط، وهو رقم يعتبر في آســيا جالبا للحظ وداللة 

على «الرخاء الدائم»، بحسب كريستيز.
وبيعت املاســة الوردية في مقابل ٢٤٫٥ مليون فرنك 
سويســري (٢٤،٩ مليون دوالر)، أو ٢٨٫٤٣٦٫٥٠٠ فرنك 
سويسري (٢٨٫٨٣٧٫٢٣٦ دوالر) مع النفقات. ولم يستمر 
املزاد أكثر من أربع دقائق. وعرضت املاسة في جنيڤ ثم 
في نيويورك وشنغهاي (الصني) وتايوان وسنغافورة 
فــي أكتوبر قبل أن تعود إلى سويســرا، وكانت قيمتها 

مقدرة بسعر يتراوح بني ٢٥ و٣٥ مليون دوالر.

صديق هاري: «spare» إشارة لوضعه من وراثة اُمللك
القاهرة - أ.ش.أ: كشف أحد 
األصدقــاء من األمير هاري أنه 
اختار عنوان «spare» في سيرته 
الذاتية بنفســه، مضيفا أنه لم 
يجــر أي تغييــرات منــذ وفاة 
امللكة إليزابيــث الثانية. ومن 
املقــرر أن تصدر مذكرات دوق 
ساســكس في ١٠ يناير ٢٠٢٣، 
وقــد أثار العنوان تكهنات بأن 
الكتاب يدور حول «كل ما تفعله 
ميغان»، كما زعم أوميد سكوبي 
أحد األصدقاء املقربني من األمير 
هاري وزوجته ميغان. وأضاف 
الصديق املقرب أن معنى عنوان 
الكتاب spare وترجمته «البديل 
أو االحتياطي» هو إشــارة إلى 
وضعه من الوراثة امللكية. وكتب 
ســكوبي عبر موقــع ياهو عن 
األمير هاري: «كونه احتياطيا 
كان أحد اجلوانب األكثر حتديدا 
لوجوده امللكي»، الفتا إلى أنه 
بالنسبة لألعمال العائلية، فإن 
منصب هاري باعتباره الوريث 
االحتياطــي جعله يأخذ الدور 
اإللزامي لقانــون الدعم امللكي 

هاري وميغانفي سن مبكرة.

أستراليون رفضوا دفع فدية 
فنشر قراصنة بياناتهم املسروقة
سيدني ـ د.ب.أ: بدأ قراصنة إنترنت في نشر بيانات 
عمالء بعد سرقتها من أكبر شركة تأمني صحي في أستراليا 

«ميديبانك»، حسبما قالت الشركة أمس.
ويعتقد أن عملية القرصنة التي وقعت الشهر املاضي 
طالــت بيانات نحو ٩٫٧ ماليني عميل حالي وســابق من 

عمالء «ميديبانك».
وقال ديڤيد كوكزكار الرئيس التنفيذي لـ «ميديبانك» 
إن بعض البيانات ظهرت على منتدى على شبكة اإلنترنت 
املظلمة، التي ال يكشف فيها عن هوية ناشر املعلومات، 

يوم األربعاء بعد أن رفضت الشركة دفع فدية.
وأضاف كوكزكار «نعتذر دون حتفظ لعمالئنا».

وتابع «هذا عمل إجرامي يهدف إلى إحلاق األذى بعمالئنا 
والتسبب في محنة. نحن نأخذ على محمل اجلد مسؤوليتنا 

حلماية عمالئنا ونحن على استعداد لدعمهم».
وتعمل «ميديبانك» مع احلكومة األسترالية والشرطة 

االحتادية األسترالية.
وقالت الشرطة االحتادية في بيان إنها «تدرك أنه مت 
نشــر معلومات محزنة وشخصية للغاية» وإنها تعمل 

على حتديد من يقف وراء االختراق.

ملشاهدة الڤيديو

املزاد استمر ٤ دقائق فقط


