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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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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

٤٠٠ مشروع ملبادرين 
كويتيني بجزيرة «السجي» 

في جسر جابر.

كمبيوتر عمالق يحدد نهاية 
العالم في ٢٠٥٠.

هذا الشغل السنع.كذب املنجمون....!!

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

البقاء هللا

الثويني)  (أرملة ثويني علي  دالل محمد مرزوق املشيلح: 
٨٩ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: 
٩٩٦٢٣٦٣٦ - ٩٩٠٥٤٥٣٦ - النســاء: صباح الســالم 
- ق٧ - ش١ - ج١٢ - م٣٦ - ت: النســاء: ٥٥١٢٥٣٤٤ - 

٩٩٧٥٨٣٣٩ - شيعت.

«إمكانية تداول النقود عبر املنصة»
إيلون ماسك، امللياردير األميركي ومالك 
تويتر اجلديد، يطرح فكرته اجلديدة 
بتمكني تداول النقود عبر املنصة، بني 
املوثقة، ويؤكد: سنقدم  احلســابات 
خدمات مثل تطبيق ويشات الصيني 
الذي ال يوجد مثيل له خارج الصني.

«أول نائبني مسلمني من تكساس»
ســلمان بوجاني وســليمان الالني، 
من احلــزب الدميوقراطي األميركي، 
يصبحان أول نائبني مسلمني عن والية 
تكساس طوال تاريخها، بعد فوزهما 
بأصوات أهالي والية تكساس األميركية.

«عملها خارج املنزل دليل على زيفها»
جيسون غرابر، واعظ أميركي محافظ، 
النائبــة األميركيــة احملافظة،  يتهم 
مارجوري غرين، بالزيف، لكونها تعمل 
خــارج املنزل، دون أن متكث باملنزل 

خضوعا لزوجها.

«فشلت في احلمل رغم محاولتي كل شيء»
جينيفر أنســتون، املمثلة األميركية، 
٥٣ ســنة، تعترف بأنها حاولت بكل 
الطرق أن تصبح حامال، حتى إنها جربت 
احلمل بطريقة أطفال األنابيب، وتؤكد: 
اآلن انتهى كل شــيء، ولم تعد أمامي 
فرصة جديدة، ولست نادمة، فما حدث 

قد حدث.

«ال أتخيل التقاعد»
الروك  بروس سبرجنســتني، مغني 
األميركي، ٧٣ ســنة، يرفض التقاعد، 
ويؤكد: أنا محظوظ ألنني أتلقى أمواال 
عن أداء مهنة أعشــقها حتى لو كانت 

مجانية.

أبعد من الكلمات
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أمن

 بركات الوقيان ميّثل الكويت
خبيرًا ومستشارًا في «اإليسيسكو»

مت اختيار اإلعالمي  بركات الوقيان  مستشارا وخبيرا 
في منظمة العالم اإلسالمي (االيسيسكو) ممثال للكويت .
وقد أصــدر وزير اإلعالم والثقافــة ووزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري قرارا باملوافقة 
على انضمام الوقيان للمنظمة العريقة، ليكون إضافة 
كويتية إلى الكثير من الشــخصيات التي حتمل اسم 
الكويت في احملافل الدولية لتترك أثرا يشي مبا يتمتع 

به الشباب الكويتي من قدرات وإمكانات.
وقد جاء اختيار الوقيان ممثال للكويت في منظمة 
العالم اإلسالمي بناء على ما يحمله من خبرات وإمكانات 
عاليــة، وذلــك حتى تســاهم هذا القــدرات في عملية 

تطوير املنظمة. 

مدير عام «اإليسيسكو» د.سالم املالك واإلعالمي بركات الوقيان

شام.. معجزة سورية تتوج بـ «حتدي القراءة» العربي
توجت الطفلة السورية، شام البكور، 
أمس اخلميس بلقب بطلة الدورة السادسة 
من حتــدي القراءة العربي ٢٠٢٢، والذي 
نظمته في دبي «مبادرات محمد بن راشد 

آل مكتوم العاملية».
وخطفت تلميذة الصف األول االبتدائي 
قلــوب اجلميع خالل املســابقة ببراءتها 
املخلوطة بفصاحتهــا وثقافتها، بعد أن 
زاد مــا قرأته من الكتب على ١٠ أضعاف 
عمرهــا الصغير، لتكون بحق «معجزة» 

في زمن ما بعد املعجزات.
وأقــام حتدي القــراءة العربي احلفل 
اخلتامي لتتويج بطل الدورة السادســة 
على مســرح دار األوبرا فــي دبي، وذلك 
برعايــة وحضور صاحب الســمو نائب 
رئيس اإلمارات رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

جــاء ذلك بعــد أن تأهــل للتصفيات 
النهائية ١٩ طالبا وطالبة ميثلون ١٨ دولة، 
من بينها الكويت التي مثلتها الطالبة غال 
حمود العنزي، وذلك من بني ٢٢٫٢٧ مليون 

مشارك من ٤٤ دولة.
وحضر احلفل اخلتامي لتتويج الطفلة 
السورية، شام البكور، بلقب بطلة الدورة 

السادسة من حتدي القراءة العربي ٢٠٢٢، 
نحو ٢٠٠٠ مشــارك من جنــوم التحدي 
وكبار الشخصيات واملثقفني والتربويني 
وأولياء األمور، إلى جانب الطلبة املتميزين 
الذين متكنوا من الوصول إلى النهائيات، 
على مستوى الدول العربية واجلاليات.

وشــهد احلفــل أيضــا إعــالن «بطل 
اجلاليات» لفئة املشاركني من الدول غير 
العربيــة والناطقــني بغيــر العربية من 
مختلف أنحاء العالــم، وإعالن الفائزين 
بلقــب «املشــرف املتميــز» و«املدرســة 

املتميزة»، وفق معايير معتمدة.

تلميذة األول االبتدائي تفوَّقت على ٢٢٫٢٧ مليون طالب شاركوا في املسابقة من ٤٤ دولة
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لدى تتويجه الطفلة شام بلقب الدورة السادسة من حتدي القراءة العربي ٢٠٢٢ وسط عدد من املشاركني

الطفلة السورية شام البكور أبهرت اجلميع

ثمن «أغراض» بول ألن 
يتخطى املليار دوالر في مزاد

نيويورك - أ.ف.پ: أعلنت دار كريستيز للمزادات أن 
لوحات ومنحوتات من مجموعة املؤسس املشارك لشركة 
مايكروسوفت بول ألن حققت مبيعات تاريخية خالل مزاد 
األربعاء تخطت عتبة املليار دوالر، مع تســجيل أســعار 
قياسية ألعمال من توقيع بعض أشهر الفنانني العامليني.

وقالــت دار املــزادات في نيويــورك إن خمس لوحات 
دخلــت النادي احلصري لألعمال الفنية التي بيعت بأكثر 
من ١٠٠ مليون دوالر في املزادات، في إشارة إلى استمرار 
منو ســوق األعمال الفنية رغم الضبابية الســائدة بفعل 

احلرب في أوكرانيا والتضخم.
وحققت لوحة رسمها جورج سورا سنة ١٨٨٨ بعنوان 
«Les Poseuses، Ensemble» (العارضــات معا)، وهو عمل 
مشهور بتقنية التنقيط، أعلى سعر في املزاد بلغ ١٤٩٫٢٤

مليون دوالر، مبا يشمل الرسوم، وفق دار كريستيز.
وكانت دار املزادات أعلنت أن ريع املزاد سيصب بالكامل 
لتمويــل أعمال خيرية. وبيعت خــالل املزاد ٦٠ رزمة من 

أصل ١٥٠، فيما تباع األعمال املتبقية اخلميس.
وقــد بلغت إيرادات املــزاد اإلجماليــة األربعاء حوالى 
١٫٥ مليــار دوالر، وفق حســابات وكالة فرانس برس، مبا 
La Montagne» يشمل لوحة الرسام الفرنسي بول سيزان

Sainte-Victoire» («جبل سانت فيكتوار») التي بيعت بـ 
١٣٧٫٨ مليون دوالر، أي ما يقرب من ضعف الرقم القياسي 

ألعمال الفنان في املزادات.

مسؤوالن في «كريستيز» أمام لوحة «احملادثة» لديفيد هوكني    (أ.ف.پ)

مجهولون هّشموا «جتوري» مواطن 
تسعيني وسرقوا ٧ آالف دينار

محمد اجلالهمة

انتقــل فريــق مــن الفنيني مــن األدلة 
اجلنائية إلى منــزل مواطن مبنطقة بنيد 
القار لرفع اآلثار التي ميكن أن يكون لصوص 
مجهولون قد خلفوها وراءهم، وذلك على 
خلفية قيامهم باستهداف املنزل فجر أمس 
وقيامهم بكســر جتوري باستخدام ادوات 
حادة وأخرى لتقطيع احلديد واالستيالء 
مــن داخله على ٧ آالف دينار نقدا وأوراق 

ومستندات رسمية.
هذا، ومت إخطار املباحث اجلنائية إلجراء 
مــا يلزم من حتريات لضبط اجلناة، فيما 
اكد املبلغ وهو حفيد املجني عليه ان واقعة 
السرقة وإتالف االبواب حدثت فيما كان جده 
نائما، مرجحا ان يكون توقيت السرقة فجرا.
وفــي تفاصيــل القضية التــي حملت 
تصنيــف جنايــات، قــال مصــدر أمني لـ 
«األنباء» إن مواطنا من مواليد ١٩٩٥ تقدم 
الــى مخفر بنيد القــار وبحوزته تفويض 
مــن جده البالغ مــن العمر ٩٦ عاما، حيث 
قــال ان منــزل جده تعرض للســرقة وأن 
هنــاك جناة قاموا بتحطيم خزينة خاصة 
بجده في الطابق األرضي، ويوجد تكسير 

لعدة ابواب في املنزل وبعثرة وأن اخلزينة 
احلديدية كان بداخلها مبلغ نقدي قدره ٧

آالف دينار.
هــذا، ومت التحفــظ على أدوات ســرقة 
استخدمها اجلناة في عملية كسر التجوري 
احلديدي ومت تسليمها الى رجال املباحث.

حطموا أبواب منزله فجراً وسلبوا مستندات رسمية واألدلة رفعت البصمات

«التجوري» مت كسره بآالت حادة

العثور على عجينة متفجرة 
وطلقات في «كرڤان وارد أميركا»

محمد اجلالهمة

عثرت أجهزة وزارة الداخلية على عجينة متفجرة داخل 
كرڤان وارد من أميركا اشتراه مواطن من عسكري أميركي.

وبحســب مصدر جمركي لـ «األنباء»، فإن كالب األثر 
أعطت إشارات بوجود مواد متفجرة داخل الكرڤان، وعليه 
مت تفتيشه والعثور على عجينة تدخل في تصنيع املتفجرات، 

مشيرا الى أن الكمية املضبوطة ليست كبيرة.
وأضاف املصدر ان مستورد الكرڤان ذكر انه اشتراه من 
عسكري أميركي، الفتا إلى ان الطلقات عبارة عن طلقات شوزن 

وأخرى خاصة بسالح ام ١٦ ، وهي ليست بكميات كبيرة.
هذا، ومن املقرر أن تعيــد وزارة الداخلية التحقيق مع 

املواطن الذي استورد الكرڤان املستعمل.

وافد قدم إثباته.. كيس شبو!
أحمد خميس

فــي واقعة ال تخلو من الطرافــة، أوقف رجال جندة حولي 
وافدا لالطالع على إثباته، حيث كان يسير على قدميه في منطقة 
النقرة. وقال مصدر أمني إن الوافد كان مرتبكا للغاية لدى طلب 
اإلثبات، فأخذ يبحث عــن هويته، وخالل عملية البحث فوجئ 
رجال األمن بكيس به مادة مخدرة(شبو). وباالستعالم عن الوافد 
عبر البصمة تبــني ان الوافد لديه إقامة صاحلة لتتم إحالته إلى 
مكافحة املخدرات متهيدا للتحقيق معه ومن ثم إبعاده إلى موطنه.

بدء عرض مسلسل
«Mythic Quest ٣»

مت تنظيــم العــرض األول للموســم الثالث من 
مسلسل Mythic Quest في مسرح لينوود دون في 
لوس أجنيليس بوالية كاليفورنيا األميركية األربعاء، 
بحضــور عدد كبير مــن النجــوم واملهتمني بعالم 
السينما والدراما، يتقدمهم عدد من أبطال املسلسل. 
وكان املوسم الثاني عرض العام املاضي بالتعاون 
Apple وشبكة Ubisoft Film & Television بني شركة

TV، واستطاع أن ُيقدم أداء أقوى من موسمه األول، 
وأن يحظى بتقييمات إيجابية ونســبة ُمشاهدات 

َجعلت شركة Apple ُتعلن عن جتديده. 
وقد أعلنــت Apple TV في حينه عبر حســابها 
Mythic الرسمي على «تويتر» عن جتديد مسلسل
Quest ملوسمني إضافيني، وذلك عن طريق ُمحادثة 
كوميديــة بــني «روب ماكيلهيني» بطل املسلســل 
واملمثل القدير «أنتوني هوبكنز» وأيضا «جيسون 

(أ.ف.پ)سوديكس». املمثلة إمييلي ديشانيل لدى حضورها عرض املسلسل  

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


