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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.
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

صورة دعوة ليلة وفاء

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

البقاء هللا

٨٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  شبيب مبارك خدعان العازمي:
٩٩٧٤٤٦١٦ - ٦٦٠٤٠٤٥٤ - شيع.

٦٣ عاما - الرجال: حسينية  عيســى عبداهللا عيسى املسرى:
الشمالي - الدعية - ت: ٩٩٩٩٨٨٨٢ - شيع.

بتله مناحي صباح الهدية: (أرملة سالم محمد الهدية) ٨٧ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة (صبحان) - ت: ٦٦١٦٥١٦١ - النساء: 
الفنيطيس - ق١ - ش١٠١ - م٤١٠ - ت: ٩٩٧٢٦٦٣٦ - شيعت.

فاطمه عبداهللا فراج ســعدون العرادة: (زوجة حمد فهد سالم 
بن شــوق) ٦١ عاما - العزاء في املقبــرة - ت: ٩٩٤٠١١٧٤ - 

٥٠٤٧٧٦٠٠ - شيعت.
شــيخه علي ســلمان العرادي: (أرملة بدر طاهر الوزان) ٨٧
عاما - الرجال: حسينية آل بوحمد - الدعية - ت: ٦٦٢٣٤٤٢٦

- النساء: حســينية آل بوحمد - الدعية (عصراً فقط) - ت: 
٩٩٦٦٦٠٠٩ - شيعت.

«ال شجاعة في كسر القانون، بل في احترامه»
مايــك بنــس، نائــب الرئيس 
الســابق ترامب، يصدر  األميركي 
مذكراته بعنوان: فليساعدني الرب، 
حيث يؤكد: الرئيس ترامب وضعني 
وعائلتي في خطــر خالل اقتحام 

الكابيتول.

«أغنياتي تدور حول شــخصيتي وعالقاتي 
الفاشلة»

املغنية األميركية، تصف  أديل، 
أسلوبها في كتابة كلمات أغنياتها.

«جيل زوومرز»
مارك كوبان، امللياردير األميركي، 
يقول إن «جيل زوومــرز» هو جيل 
الشــباب احلالي من مواليــد الفترة 
١٩٩٥-٢٠١٠ ممن نشأوا على استخدام 
تطبيقات مثل زووم، ويؤكد أنه جيل مهيأ 
لنجاحات فشلت فيها األجيال السابقة.

أبعد من الكلمات

٤:٤٩الفجر
٦:١١الشروق

١١:٣٣الظهر
٢:٣٣العصر

٤:٥٣املغرب

٦:١٣العشاء

العظمى:  ٢٦
الصغرى:  ١٤

أعلى مد: ٠٢:١٤ صـ  ٠٥:٤٦ م
أدنى جزر: ١٠:٠٣ صـ  ١٠:١١ م

«القاهرة السينمائي» يكّرم لبلبة 
وأبوذكري.. ويعرض «آل فابلمان»

القاهرة - رويترز: غمر فيض من احملبة والتقدير الفنانة 
الشــاملة لبلبة لدى تكرميها بجائزة «الهرم الذهبي» إلجناز 
العمر فــي افتتاح الدورة الرابعة واألربعني ملهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي يوم األحد في دار األوبرا املصرية.
ووقــف مئات من جنوم وصناع الســينما ممن اكتظ بهم 
املســرح لتحيــة لبلبة التي بدأت مشــوارها الفنــي في عمر 
اخلامسة وقدمت على مدى سبعة عقود نحو ٨٨ فيلما و٢٦٠

أغنية وعددا من املسلسالت التلفزيونية.
وكرم املهرجان في افتتاحه أيضا املخرجة كاملة أبو ذكري 
بجائزة فاتن حمامة للتميز واملخرج بيال تار من املجر بجائزة 
الهرم الذهبي إلجناز العمر. وأعقب مراسم االفتتاح عرض الفيلم 
األميركي (آل فابلمان) للمخرج األميركي ســتيفن سبيلبرغ 

وبطولة ميشيل وليامز وجابريل البل وبول دانو.
ويعــرض املهرجان، الذي تنظمــه وزارة الثقافة املصرية 
وميتد حتى ٢٢ نوفمبر، نحو ١٠٠ فيلم من أكثر من ٥٠ دولة 

بينها ١٤ فيلما في املسابقة الرسمية.

(أ.ف.پ) الفنانة املصرية هبة مجدي في افتتاح املهرجان  

إلزام السجني النصاب و«الداخلية» 
بتعويض مواطنة ٥٥ ألف دينار

مبارك التنيب

ألزمت احملكمة املدنية برئاسة املستشار فيصل احلربي 
ضابطا ووزارة الداخلية واملتهم السجني النصاب «خ. ب» 
املنتحل صفة شيخ مببلغ ٥٥ ألف دينار كويتي تعويضا 
ملواطنة بعد تعرضها للنصب واالحتيال من قبل االخير 

وهو داخل السجن املركزي عن طريق الهاتف.
وكان احملامي عايد الرشيدي دفع بأن موكلته تعرضت 
الى عملية النصب واالحتيال من قبل االخير مبشــروع 

وايهامهما بأنه شخصية ثبت زيفها.
يشــار الى ان محكمة التمييز قضت بحبس السجني 
النصاب ١٠ سنوات بعدما ثبت انه قام بالنصب واالحتيال 
من داخل زنزانة السجن، وعلى مشاهير وفاشينستات 
ومتكن من حجز طائرة خاصة لشــخصية نسائية كان 
قــد وعدها بالزواج، كمــا كان مينح هدايــا ثمينة، عبر 

مساعديه، لشخصيات متهيدا للنصب عليهم.

أمن ومحاكم

تسليم اجلواز اإللكتروني 
للمواطنني عبر أجهزة 

اخلدمة الذاتية اعتبارًا 
من اليوم.

«دراسة»: لقاحات مضادة
لـ «كورونا» تساعد على عالج 

السرطان.

شكرا لـ «الداخلية».كثرت الدراسات دون فائدة!!

عصابة أفريقية جديدة في قبضة 
«اجلنائية» بعمالت سوداء

محمد اجلالهمة

ألقى قطاع األمن اجلنائي ممثال في رجال إدارة التزييف 
والتزويــر القبض على ٤ أفارقــة يخدعون الراغبني في 
الربح الســريع بوجود أموال أجنبيــة بحوزتهم وأنهم 
يرغبون في بيعها مقابل العملة الوطنية وبأسعار مخفضة 
تصــل إلى نصــف قيمة العملة التــي بحوزتهم ومن ثم 
يهربون. وعثر بحوزة التشــكيل العصابي على عمالت 
مزيفــة، وأدوات الغش عبارة عن أوراق ســوداء مغطاة 
مبادة شمعية وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

وقال مصدر أمني لـ «األنباء» إن بالغات عدة وردت إلى 
قطاع األمن اجلنائي عن تسجيل أشخاص من جنسيات 
مختلفــة في عدة مخافر قضايــا تضمنت تعارفهم على 
أشــخاص عبر وسائل التواصل وأنهم تعرضوا للخداع 
بعدما أكد أفراد من العصابة أن بحوزتهم عمالت أجنبية 
حتصلوا عليها بطرق غير مشــروعة ويريدون «غســل 
تلك األموال»، وبيعها بنصف قيمتها، ويقدمون للمجني 
عليهم عمالت حقيقية حتى يتأكدوا من جديتهم وبعد أن 
يتحصلوا على عمالت خليجية وعمالت وطنية يتوارون 

عن األنظار.

األفارقة الـ ٤ بعد ضبطهم

«ليلة وفاء».. دعيج اخلليفة سيظل في قلوبنا إلى األبد
ياسر العيلة

حتل يوم ١١ ديســمبر املقبل الذكرى السنوية األولى على 
رحيل الشــاعر الشــيخ دعيــج اخلليفة، رحمــه اهللا، وبهذه 
املناسبة ستقام ليلة خاصة حتت شعار «ليلة وفاء». وحول 
تفاصيل هذا اخلبر حتدث املشرف العام على تنظيم تلك الليلة 
اإلعالمي عالم اخلطيب، قائال: الشــيخ الراحل دعيج اخلليفة 
كان يتمتع بحب من اجلميع الذين فجعوا بخبر وفاته املفاجئ 
العام املاضي، وألنه كان شــخصية مؤثرة في حياتنا جميعا 
وسيظل في قلوبنا الى األبد قررنا ومعنا الكثير من محبيه ان 
نقيم الذكرى السنوية األولى له وفاء لهذا الشخص الذي كان 
يحرص على التواجد في كل املناســبات االجتماعية اخلاصة 
بأهل الكويت. وتابع: اخترنا شــعار «ليلة وفاء» لنتذكر من 
خاللها مآثره وصفاتــه الطيبة واملواقف الكرمية من الراحل 
بوخليفة، رحمه اهللا، وستقام هذه الليلة مبسرح طارق العلي 
في نقابة العمال مبيدان حولي، بحضور عمته الشيخة شيخة 
العبــداهللا اخلليفة الصباح، وحضــور محبي الراحل من كل 
املجاالت واألطياف. واختتم اخلطيب كالمه بتوجيه الشــكر 

لكل القائمني على هذه الليلة.

تقام ١١ ديسمبر في مسرح طارق العلي مبناسبة الذكرى األولى لرحيله بحضور الشيخة شيخة العبداهللا

بوتني مينح زوجة قديروف لقب «األم البطلة» إلجنابها ١١ طفًال
الروســي،  الرئيــس  منــح 
فالدميير بوتــني، زوجة حاكم 
جمهوريــة الشيشــان رمضان 
قديروف، ميدني قديروفا، اللقب 

الفخري «األم البطلة».
أولغــا  حصلــت  كذلــك 
ديختيارينكو على نفس اللقب، 
الذي مينــح للمرأة التي حتمل 
اجلنســية الروســية وأجنبت 
وربت عشرة أطفال أو أكثر في 
روســيا، وفقا للمرســوم الذي 
وقع عليه الرئيس الروسي في 
أغســطس املاضي. حيث يحق 
اللقــب الفخري  حلامــل ذلــك 
احلصول على مليون روبل (١٦٫٥
ألف دوالر أميركي). كما يعامل 
هذا اللقب على قدم املساواة مع 
«بطل روسيا» و«بطل العمل»، 

قديروف على زوجته منذ أيام 
الدراسة في املدرسة، حيث ولدا 
في نفس القرية التي حتمل اسم 

«أحمــد يــورت»، ولديهــم اآلن
١١ ولــدا  (٤ بنــني و٧ بنــات)، 

وطفالن بالتبني.

ميدني قديروفا

وما يترتب عليهما من امتيازات 
وحقوق، وفق موقع «روســيا 
اليــوم».  وقد تعــرف رمضان 

ماسك يقدم رؤيته للمستقبل: 
كائنات فضائية وأنفاق 

وسفر بالصواريخ

نوسا دواـ  أ.ف.پ: جالسا في الظالم ومرتديا قميص 
باتيك اإلندونيسي التقليدي ومحاطا بالشموع، قدم إيلون 
ماسك رؤية للمستقبل تشــمل كائنات فضائية وأنفاقا 

عميقة ورحالت سياحية.. بالصواريخ.
وظهر امللياردير واملالك اجلديد لتويتر كأنه بال جسد 
فــي رابط ڤيديو االثنني ليخاطــب رجال أعمال في بالي 
علــى هامش قمة مجموعة العشــرين، لــم يظهر منه إال 

وجهه ويداه على خلفية سوداء.
وتوجه إلى رجل األعمال اإلندونيسي أنينديا باكري 
بالقول «كان التيــار الكهربائي مقطوعا لدينا قبل ثالث 

دقائق من هذه املكاملة. لهذا السبب أنا في الظالم».
وعندما سئل ماسك عن سبب عدم سفره إلى اجلزيرة 
اإلندونيسية، قال مازحا إن «عبء العمل قد ازداد كثيرا 
في الفترة األخيرة» بعد اســتحواذه على منصة تويتر 

االجتماعية.
ومــع وضع قضيــة تويتر جانبا، حتولــت احملادثة 
لتتناول مواضيع أكثر تعقيــدا، مثل حفر أنفاق عميقة 
حتــت األرض ملكافحة مشــكلة زحمة الســير، والســفر 
بصواريخ عبر العالم في أقل من ساعة واكتشاف احلياة 

خارج األرض في الفضاء.
وقال «قد جند حضارات غريبة أو نكتشف حضارات 

كانت موجودة قبل ماليني السنني».
وأضــاف «أعتقــد أن الذهاب إلى هناك واستكشــاف 

املجرة سيكون ممتعا للغاية».

(رويترز) إيلون ماسك خالل حديثه عبر الشاشة خالل القمة   الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وأسرته


