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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

ممثل صاحب السمو، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 

يشارك في ٣ قمم بالرياض.

عاصمة القمم «الرياض» 
حتتضن ٤ قمم مهمة 

على املستوى العاملي.

هاذي بالد تطلب املعاليفوق هام السحب.
تسابق األيام والليالي

«أختارها نائبة لي»
كانــي ويســت، املغنــي 
الناشــطة  األميركي، يختار 
السياســية احملافظة كانداس 
أوينز، نائبة له في ترشــحه 
الرئاسة األميركية  النتخابات 

القادمة عام ٢٠٢٤.

«صنع في أميركا قريبا»
تيم كوك، مدير شــركة آبل، 
يعلن افتتاح مصنع تايواني في 
أميركا لتصنيع الرقائق اإللكترونية 
املكونة ملوبايالت آيفون، بحلول 
٢٠٢٤، فيما يعد أكبر اســتثمار 

أجنبي في تاريخ أميركا.

«أمي قتلت أبي دفاعا عن النفس»
املمثلة  تشــارلز ثيرون، 
اجلنوب أفريقية، تفصح عن 
حادث إطــالق أمها النار على 
والدها السكير، وهي في سن 

١٥ سنة.

«أول بطولة نسائية لفيلم أكشن»
چينيفر لورانس، املمثلة األميركية 
(٣٢ سنة) تزعم أنها أول بطلة لفيلم 
أكشن في تاريخ السينما األميركية، 
باإلشارة الى فيلمها «ألعاب اجلوع». 
ومتابعون يردون: فلتشاهدي أفالم 

أكشن، قبل تاريخ ميالدك.

أبعد من الكلمات

٥:٠٦الفجر
٦:٣٠الشروق

١١:٤٠الظهر
٢:٣١العصر

٤:٥٠املغرب
٦:١٢العشاء

العظمى:  ٢٢
الصغرى:  ١٠

أعلى مد: ١:٥٥ ظ ـ ١١:٤١ م
أدنى جزر: ٧:١٦ ص ـ ٦:٤٨ م

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

البقاء هللا

٢٨ عاما - الرجال: العدان - ق٦ شيخة عبداخلالق عبدالقدوس شاه زاده:
- ش١٤ - م٢٠ - ت: ٥٠٧٠١٦١٦ - النســاء: النهضة - ق٣ - ش٣١٥

- م١٢ - ت: ٩٨٨١٠١٨٨ - شيعت.
٤٩ عاما - ديوان البوقان - النعيم - ق٣ -  محمد مطلق بوقان الرميح:

ش١٢ - م١١٠ - ت: ٩٩٦٧٤٠٤٠ - ٥١٣٥٠٣٠٠ - شيع.
أمل يوسف يعقوب خلف: (زوجة عبداهللا إبراهيم املسيعيد) ٥٥ عاما 
- الرجال: اجلابرية - ق٨ - ش١٦ - م٥ - ت: ٦٦٥٤٠٤٥٥ - النساء: 

عبداهللا املبارك - ق٣ - ش٣٢٥ - م٥ - شيعت.
وفيقه علي حسني: (أرملة محمد العبدالرزاق الرشيدان) ٧٠ عاما - الرجال: 
العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٩٢٤٢٤٢٥ - ٩٨٠٠١٤٠٠ - النســاء: 

حطني - ق١ - ش١٠٧ - م٢٣ - ت: ٩٩٧٣٥٩١١ - شيعت.
خيرية موسى سلمان الداود: (زوجة سلطان عبداهللا الطارش) ٨٨ عاما 

- جابر األحمد - ق١ - ش١٠٧ - م٣٩ - ت: ٩٤٤٤٩٢٢٠ - شيعت.

أمن

دعوى من واشنطن ضد «أمازون» 
لنهبها «بقشيش» عمال التوصيل!

رائد ملواطن: أقدر «أقطك» يومني 
بالنظارة محد يدري عنك وال تطلع

وفاة مواطَنني إثر حادث
انقالب مركبة على «السادس»

نيويــورك - أ.ف.پ: رفع مدعي عام مدينة واشــنطن دعوى 
ضد شركة أمازون، متهما إياها بنهب بقشيش كان مخصصا في 
األســاس لعمال توصيل مستقلني، على ما أفاد بيان للمدعي العام 
األربعاء. واتهمت شــركة التجارة اإللكترونية العمالقة باستخدام 

هذا البقشيش لدفع جزء من املبالغ املستحقة لعمال التوصيل.
وسبق أن وافقت أمازون عام ٢٠٢١ على دفع ٦٢ مليون دوالر 
لعمال توصيل، ضمن تسوية أنهت دعاوى قضائية رفعتها وكالة 
حماية املستهلك األميركية ضد الشركة فيما يخص املوضوع نفسه.

وأنشأت أمازون عام ٢٠١٥ برنامج «أمازون فليكس» الذي يشجع 
الزبائن على تقدمي بقشــيش لعمال التوصيل مبجرد طلب السلع. 
إال أن الشركة غيرت نظام مكافأة عمال التوصيل عام ٢٠١٦، وهو 
ما أدى إلى عدم دفع جزء كبير من البقشــيش مباشرة إلى عمال 
التوصيل بل استخدام هذه األموال لدفع قسم من املبلغ املستحق 
على أمازون. وواصلت الشركة طمأنة الزبائن بأن كامل بقشيشهم 

يذهب إلى جيوب عمال التوصيل.

محمد اجلالهمة

اتهم مواطن ضابطا برتبة رائــد بتهديده بإحلاق األذى به 
وإساءة استخدام سلطة والقسوة واالعتداء بالضرب عقب توقيفه 
وصديقه، مؤكدا أن الضابط هدده باحتجازه داخل النظارة حيث 

لن يستطيع أحد مساعدته.
وعن التفاصيل، قال مصدر أمني لـــ «األنباء» إن مواطنا 
مــن مواليد ١٩٩٤ تقدم الى مخفر الدســمة وابلغ عن تعرضه 
للضرب والتهديد من قبل رائد في الداخلية، حيث فوجي بينما 
كان متوقفا في العاشرة مساء مع صديقه في إحدى الساحات 
مبنطقة الدسمة بدورية تسكر على سيارتهما من اخللف ونزل 
منها الرائد وطلب هويتيهما ثم عاد إلى الدورية لالستعالم عنهما.

واضاف املبلغ: رفض الضابط نزولي من السيارة، وبينما 
كنت في مقعد السائق وإحدى قدمي خارج املركبة عاد الضباط 
ودفع باب الســيارة على رجلي، فنزلت من السيارة واتصلت 

على الرقابة التفتيش وشرحت لهم ما حدث معي.
وتابع: عقب ذلك طلب الضباط مني التوجه الى مخفر الدسمة، 
وهناك قابلته مجددا، واذ به يقول «انا اقدر اقطك بالسجن وأنا 
من علقت النجمة ما أرد على أحد، وروح اســأل عني.. واقدر 

اقطك يومني بالنظارة محد يدري عنك وال تطلع».
وســجلت قضية وجار استدعاء الضابط للتحقيق ومعرفة 

حقيقة االعتداء والتهديد.

منصور السلطان

توفي مواطنان إثر انقالب ســيارة على طريق الدائري 
السادس مقابل الفروانية.

وكان بالغ ورد فجر أمس إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية 
يفيد بوقوع حادث انقالب سيارة على الدائري السادس مقابل 
منطقــة الفروانية، وعلى الفور توجه رجال املرور واإلطفاء 
إلى موقع البالغ حيث تبني ان هناك حادث انقالب لســيارة 
ووجود شخصني محشــورين بالداخل، أوضح االستعالم 
عنهما أنهما مواطنني، فتم اخراجهما حيث تبني أن أحدهما قد 
لفظ أنفاسه األخيرة في املوقع لتعرضه لعدة اصابات بالغة، 
فيما توفي املواطن الثاني الحقاً بعد نقله بسيارة اإلسعاف 

الى املستشفى بجروح وكسور خطيرة.

وفاة طبيعية ملواطن خمسيني
في جاخوره مبنطقة كبد

أدوات جديدة من «آبل» ُتوّفر 
حماية أكبر لبيانات املستخدمني

سعود عبدالعزيز 

كشف مصدر أمني أن بالغا ورد يوم أمس عن وفاة مواطن 
من مواليد ١٩٧٠ داخل جاخوره في منطقة كبد. 

وأضاف املصدر لـ«األنباء»: لدى ورود البالغ اســتنفر 
رجال الداخلية على الفور وانتقلــوا إلى موقعه للتأكد من 
الواقعة حيث تبني أن الوفاة طبيعية بعد أن تعرض املواطن 
الرتفاع شــديد في ضغط الدم.  واردف املصدر أن رجال 
الداخلية لم يرصدوا اي شــيء يشير إلى شبهة جنائية في 
الوفاة مثل آثار اعتداء على جسد املواطن أو غير ذلك، وعليه 

مت رفع تقرير بالواقعة واستكمال االجراءات.

سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أعلنت شركة «آبل» األربعاء 
أدوات جديدة توفر للبيانات الشخصية واملهنية ملستخدميها 
حماية أفضل من املتسللني والسلطات، وهو إعالن قد يثير 
اســتياء احلكومات التي حترص على متكني سلطات إنفاذ 

القانون من ولوج هذه البيانات.
وسيتمكن مستخدمو خدمة «آي كالود» السحابية للتخزين 
قريبا من اختيار وضعيــة «حماية البيانات املتقدمة»، التي 
تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور. 
وأشارت الشركة املصنعة لهواتف «آي فون» الذكية إلى أن ١٤
فئة، ككلمات املرور واملعلومات الصحية، سبق أن شفرت.

ونقل بيان عن املسؤول عن أنظمة األمان في «آبل» إيفان 
كرستيتش قوله إن مستخدمي «آي كالود» سيتمكنون من 
«حماية الغالبية العظمى من بياناتهم األكثر أهمية من خالل 
التشــفير من طرف إلى طرف بحيث ال ميكن فك تشفيرها 

إال على أجهزتهم املوثوق بها».

املركبة بعد انقالبها

سيلني ديون تعلن إصابتها بـ «مرض عصبي نادر جدًا»
باريس - (أ.ف.پ): أعلنت املغنية سيلني ديون 
على حســابها عبر انستغرام أمس اخلميس، أنها 
مصابة بـ «متالزمة عصبية نادرة جدا»، أجبرتها مرة 
أخرى على إرجاء حفالت كان مقررا أن حتييها في 
أوروبا ضمن جولتها العاملية «كاريدج وورلد تور».

وبــدت النجمــة املتحدرة مــن مقاطعة كيبيك 
الكندية متأثرة في مقطع ڤيديو نشرته عبر حسابها، 
وأوضحت فيه أنها تعاني «مشاكل صحية منذ مدة 
طويلة». وقالت: «شخصت حديثا مبرض عصبي 

نادر جدا هو متالزمة الشخص املتيبس».
وبســبب هــذا املرض الــذي يترجــم بتصلب 
تدريجي للعضالت، أصبحت سيلني ديون تعاني 
صعوبات في املشي، فيما منعها االضطراب أيضا 
من «اســتخدام أوتارها الصوتية» بالطريقة التي 

ترغبها، بحسب املغنية.
وأضافت: «يحزنني كثيرا أن أضطر إلعالمكم 
اليوم أنني لن أكون مســتعدة إلكمال جولتي في 
أوروبا خالل فبراير»، مؤكدة أن «فريقا ممتازا من 

األطباء» يعتني بحالتها الصحية.
وكان مقررا أن تستأنف ديون اجلولة األوروبية 

في نهاية فبراير من جمهورية التشيك.
وأحيــت ديون أول ٥٢ حفلة من اجلولة قبل 
انتشــار جائحة كوفيد-١٩ فــي أوائل ٢٠٢٠. ثم 
أعلنــت النجمة الكندية في ينايــر الفائت إلغاء 
حفالتها في أميركا الشمالية ضمن هذه اجلولة 

بسبب معاناتها مشاكل صحية.

برشلونة - أ.ف.پ: تبحث الشرطة 
اإلسبانية عن ١٤ مهاجرا فروا بعد أن 
هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار 
برشــلونة األربعاء فــي أعقاب حالة 
طبية طارئة يعتقد أنها مفتعلة، وفق 

ما أعلنت السلطات.
وحاول نحو ٣٠ شخصا «الهرب» 
من رحلة لشركة بيغاسوس من الدار 
البيضاء إلى اســطنبول بعد هبوط 
الطائــرة اضطراريــا ليــل الثالثــاء 
(األربعــاء) فــي مطــار إل بــرات في 

برشلونة.
طلبت الطائرة فجرا متكينها من 
الهبوط بشــكل عاجل ألن امرأة على 

متنهــا على وشــك الــوالدة، وفق ما 
أوضح مصدر من شرطة كاتالونيا.

وأضــاف املصدر أنــه بعد هبوط 
الطائرة جاءت سيارة إسعاف وثالث 
دوريات للشرطة إلجالء املرأة احلامل، 
لكن مجموعة من ٢٧ شخصا «غادرت 

الطائرة وحاولوا الفرار».
وعاد خمسة منهم من تلقاء أنفسهم 
إلــى الطائرة وأوقف تســعة آخرون 

بينهم املرأة احلامل.
وأظهر فحص في املستشــفى أن 
األخيرة «لم تكن على وشك الوالدة، 
لذلك مت التحفظ عليها بتهمة اإلخالل 
بالنظام العام»، وفق املصدر نفسه.

وتبحث الشرطة عن ١٤ شخصا آخر 
متكنوا من الفرار في احلادثة الثانية 
من نوعها في إسبانيا خالل نحو عام.
ففــي ٥ نوفمبــر ٢٠٢١، اضطــرت 
طائرة أخرى على نفس املسار للهبوط 
في جزيرة مايوركا اإلسبانية عندما 
دخل راكب قيل إنه مصاب بالسكري 
في غيبوبة، وأثناء إجالئه من الطائرة 

مع مرافق له، فر ٢١ شخصا.
عندما وصل إلى املستشفى وجده 
األطباء في صحة جيدة، لكن مرافقه 
هرب. وفشلت الشــرطة في القبض 
على جميع الفارين ومعظمهم مغاربة، 

وأوقفت ١٢ منهم فقط.

سيلني ديون متحدثة خالل الڤيديو

هبطت الطائرة اضطراريًا.. ففرَّ الركاب!


