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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«شخصية امللياردير بالفيلم ال تشير إلى 
ماسك»

إدوارد نورتــون، بطل فيلم 
«البصلــة الزجاجية»، ينفي أي 
عالقة بني شــخصية امللياردير 
الفيلم وبني  التي جســدها في 
امللياردير األميركي إيلون ماسك.

«أمامكم ١٠ أيام إلعادة ١٠ ماليني دوالر»
أوسني بولت، أسرع رجل في 
العالم، وبطل جامايكا األوملبي، 
يعلن اختفاء ١٠ ماليني دوالر من 
حســابه املصرفي، جراء عملية 
احتيــال اســتثماري، ويصدر 
حتذيرا لشركة استثمارية تعمل 

بجامايكا.

«انقطعت عن السينما ٨ سنوات لتربية 
ابني»

املمثلة  إليزابيــث هيرلــي، 
البريطانيــة، تعتــرف بتوقف 
مسيرتها الفنية بعد والدتها البنها 
الوحيد، وقرارها التفرغ لتربيته 

بعيدا عن حياة السينما.

«ال أشعر بالعار من عمليات التجميل»
املذيعة  صانــي هوســنت، 
األميركيــة، تعترف بإجراء عدة 
عمليات جتميل مؤخرا، وتؤكد: 
بل أشعر بأني نسخة أفضل مما 

كنت عليه.

أبعد من الكلمات

أمن

وزير الداخلية يعتمد ترقيات 
٣١٩٣ ضابطًا في مختلف 

الرتب.

باحثون ينجحون في اختبار 
بنكرياس صناعي ملواجهة 

مرض السكر.

يستاهلون.. ومنها العلى.الفائدة احلقيقية للعلم.

العظمى:  ١٨

الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١١:٥٨ ظ ـ ٩:٣١ م
أدنى جزر: ٤:٥٤ ص ـ ٤:١٢ م

٥:٢٠الفجر

٦:٤٣الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٦العصر

٥:١٦املغرب
٦:٣٦العشاء

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

البقاء هللا

٦٤ عاما - الرجال: العقيلة - ق٢ ناصر فالح عايض داهش العجمي:
- مقابل جسر الفنطاس - ت: ٩٨٩٨١٠٢٠ - النساء: العقيلة - 

ق٢ - ش٢١٢ - م١٤١ - ت: ٦٦٦٦٢٢٤٩ - شيع.
٦٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  يوسف أحمد عبدالعزيز الرقم:
- ت: ٦٦٥٣٣٣٢٣ - النســاء: مشرف - ق١ - ش١ - م٦ - ت: 

٩٩٠٩٠٦٦٠ - ٩٦٩٦٨٨٥٥ - شيع.
٦٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  مضحي دحام مسباح السويط:
- ت: ٩٩٨١٨٢٦٥ - النساء: الفردوس - ق٩ - ش١ - ج١ - م٤٦

- ت: ٩٥٥٧١٧٨٨ - شيع.
بدرية ناصر سليمان الطيار: (زوجة عبداهللا علي حسني االنبعي) 
٧١ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٩٧٩٧٢٧٧ - 
٩٩٠١٨٤١٩ - ت النساء: ٩٧٩١١٠٠٨ - ٩٧٧٨٨١٨١ - ٩٩٧٥٥٦٤٧

- شيعت.
صديقه حسن عباس علي: (أرملة حاجي علي صغير) ٩٤ عاما - 
الرجال: مسجد شعبان - شرق - ت: ٥٠٢٠٠٣٥٣ - النساء: 
عبداهللا املبارك - ق٣ - ش٣١٤ - م١٤ - عصراً فقط - شيعت.

«بدون» باع وهم «رفع منع السفر» 
ملواطن بـ ٣ آالف دينار

عبداهللا قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في 
قضية النصب على مواطن اتهم شــخصا 
من غير محــددي اجلنســية بإيهامه بأنه 
محام ولديه قدرة على إلغاء أمر منع السفر 
الصادر بحقه وذلك مقابل مبلغ من املال.

وأبلغ مصدر أمني «األنباء» بأن الشاكي 
ذكــر أن احملامي املزيف تســلم منه مبلغا 
يعادل ٣٠٠٠ دينار في منطقة اليرموك ولم 

يلتزم بوعده.
وفي تفاصيل القضية التي سجلت في 
مخفر اليرموك، فإن مواطنا من مواليد ١٩٩٢

أبلغ عن تعرضه للنصب واالحتيال على 
يد شخص غير كويتي، تعرف عليه على 
مواقع التواصل باعتباره محاميا وتعامل 
معه بخصوص قضية ضده لرفع منع السفر، 
فطلــب منــه املتهم ٣ آالف دينــار كأتعاب 

ملباشرة القضية.
وأوضح الشاكي أنه أعطى املدعى عليه 
املبلغ بالدوالر األسترالي على دفعات وذلك 
في منزله مبنطقة اليرموك، ثم زود رجال 
األمن برقم املركبة التي كان يستقلها املتهم 
عند تسلمه املبلغ، مشيرا إلى أن أمر منع 
السفر اليزال قائما فيما ماطل املتهم وتهرب 

من رد املبلغ أو الوفاء بوعده.

ضبط عصابة سباعية مبخدرات 
ومتعاٍط دخل التفتيش مبمنوعات!

منصور السلطان  - أحمد خميس

أحالت دوريات أمن حولي مساء أول من أمس مواطنا 
في العقد الثالث إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بعد 
ضبطه خالل مروره على نقطة تفتيش على شارع البالجات 
مبركبته إثر تفتيشه بعد االشتباه والعثور بحوزته على 
مواد مخــدرة وأدوات تعاط. وعليه متت إحالته واملواد 

املضبوطة إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.
كما مت ضبط تشــكيل عصابي من ٧ أشــخاص من 
جنســية آســيوية بحوزتهم مواد مخدرة في منطقة 
الفروانية. ومتت إحالة جميع املضبوطني مع املمنوعات 
إلــى جهات االختصاص التخاذ اإلجــراءات القانونية 

الالزمة بحقهم.

السيطرة على حريق محطة كهربائية باملطالع املرور: حترير ٧٤٤ مخالفة 
منصور السلطان هاتف وحزام في ٢٤ ساعة

اســتطاع رجال اإلطفاء السيطرة على 
حريق محطة كهرباء رئيسية تابعة ملدينة 
املطالع اندلع فجر أمس دون وقوع إصابات. 
وكان بالغًا ورد لعمليات قوة اإلطفاء العام  
فجــر أمس يفيد باندالع حريق في محطة 
حتويــل كهربائية رئيســية وعلــى الفور 

توجهت فرق مراكز إطفاء املطالع واجلهراء 
وكاظمة الى موقــع البالغ وعند الوصول 
تبــني ان احلريق اندلع في محطة حتويل 
كهربائية رئيســية تابعــه ملدينة املطالع، 
وعلــى الفــور مت التعامل مــع احلادث من 
قبل فرق اإلطفاء من فصل التيار الكهربائي 
وعزل احلريــق ومتت مكافحته وإخماده، 

ولم يسفر احلادث عن اي إصابات تذكر.

سعود عبد العزيز 

أسفرت حملة لقطاع املرور أمس األول عن حترير ٧٠٦٧
مخالفــة منها ٤٠٩ مخالفات اســتخدام هاتف و٣٣٥ حزام 
أمــان و١١٨ أصوات مزعجة من عــوادم املركبات. كما متت 
إحالة ٤ مخالفني لنظارة املرور ومثلهم الى نيابة األحداث.

بيع متثال لطائر «تويتر» بـ ١٠٠ ألف دوالر
سان فرانسيسكو - (أ.ف.پ): بيع في مقابل مائة ألف دوالر 
متثــال للطائر األزرق الذي تتخذه «تويتر» شــعارا، خالل مزاد 
نظمته األربعاء شــبكة التواصل االجتماعــي التي بدأت بتنفيذ 
مجموعة إجراءات لتحقيق وفر مالي منذ استحواذ إيلون ماسك 
عليها في نهاية أكتوبر. وأقيم املزاد على ما مجموعه ٦٣١ قطعة 
من مقر «تويتر» في سان فرانسيسكو، بينها مكاتب وجتهيزات 
مطبخيــة وفــرن لطهو البيتــزا وآالت لصنع القهــوة وأغراض 
للزينة، على غرار إناء زهور بطول مترين على شكل رمز «@».

وبيع عمل جتهيزي مضيء ميثل الطائر األزرق مببلغ ٤٠ ألف 
دوالر، وفق شركة «هيريتيج غلوبال بارتنرز» التي نظمت املزاد 
عبر اإلنترنت. وكان ماســك عاجل في مطلع نوفمبر الفائت، أي 
بعد أســبوع من شــرائه «تويتر» في مقابل ٤٤ مليار دوالر، إلى 
االســتغناء عن خدمات نصف موظفي املجموعــة البالغ عددهم 
متثال الطائر األزرق شعار «تويتر»  (أ.ف.پ)٧٥٠٠، موضحا أن الشركة تخسر أكثر من ٤ ماليني دوالر يوميا.

دومينكاني تاه في البحر الكاريبي ٢٤ يومًا:
عاش على تناول الكاتشاب.. وأنقذته مرآة!

بوغوتاـ  أ.ف.پ: جنا رجل 
تاه فــي البحر الكاريبي لـ ٢٤

يوما بعدما اعتمد على تناول 
الكاتشاب فقط خالل هذه املدة، 
قبل أن تنقذه عناصر اإلغاثة 
فــي امليــاه الكولومبية، على 
ما أعلنت الســلطات البحرية 
فــي كولومبيا. وقــال إلفيس 
فرنسوا، املتحدر من جمهورية 
الدومينيكان والبالغ ٤٧ عاما، 
فــي مقطــع ڤيديــو نشــرته 
البحرية الكولومبية «لم تكن 
بحوزتي أي مأكوالت ســوى 
عبوة من الكاتشاب ومسحوق 
الثــوم ومكعبــات مــن املرق. 
فخلطت كل هذه املكونات مع 
املاء وتناولتها طيلة ٢٤ يوما 
لكي اســتطيع البقاء على قيد 

احلياة».

كلمــة  الناجــي  وكتــب 
علــى   (help) «ســاعدوني» 
زورقه الشراعي الذي عثر عليه 
على متنــه على بعد ١٢٠ ميال 
بحريا (حوالى ٢٢٠ كيلومترا) 
شــمال غرب بويرتو بوليفار 
فــي مقاطعــة ال غواخيرا في 
شــمال البالد. وقال فرنســوا 
«رصــدت طائرة في الســماء 
بتاريخ ١٥ ينايــر، وبدأت في 
إرسال إشــارات لها من خالل 
انعكاس أشــعة الشمس على 
مــرآة كانت بحوزتي، وعندما 
رأيتهــا متر مرتــني أدركت أن 

من في داخلها رأوني».
وحضر عناصــر البحرية 
الكولومبيــة فــورا إلنقــاذه 
الســفن  إحــدى  مبســاعدة 

التجارية. إلفيس فرنسوا لدى فحصه بعد إنقاذه  (أ.ف.پ)

على خطى اليابان.. أميركا تغازل عشاق «سوبر ماريو»
لوس اجنيليس - أ.ف.پ: 
سيتمكن محبو «سوبر ماريو» 
من دخــول قلعة جديــدة، مع 
االفتتاح املرتقــب ألول متنزه 
أميركي مخصص للعبة الڤيديو 
الشــهيرة في لوس أجنيليس 
في فبراير، قبل أسابيع قليلة 
من طرح فيلم هوليوودي عن 
هذا السباك الشهير ذي الشارب 

املفتول.
هذا املشروع الضخم اجلديد 
مستنســخ بدرجــة كبيرة عن 
مجمع ترفيهي مشــابه افتتح 
أبوابــه منــذ ٢٠٢١ فــي مدينة 
أوساكا اليابانية، وهو سيقام 
في قلب مجمع «يونيفرســال 

ستوديوز هوليوود».
مــع حبــات فطــر يتعــني 
التهامها ونباتات بيرانا مخبأة 
فــي األنابيــب وأحجــار مألى 
بالنقود... هذا املجمع املســمى 
«سوبر نينتندو وورلد» يلتزم 
بأمانة بنقل أجواء اللعبة التي 

تبلغ قريبا عامها األربعني.
والتزال لعبة «سوبر ماريو 

مستوحاة من عالم السينما من 
أمثال «هاري بوتر» و«فاســت 
آند فيوريــوس»، تعاونت مع 
«نينتنــدو» لتقــدمي جتربــة 
للــزوار  انغماســية. وميكــن 

خصوصــا الدخول إلــى لعبة 
ماله مخصصة لسباقات «ماريو 
كارت»، باســتخدام نظــارات 
للواقــع املعــزز، والســفر إلى 
قلعة الشرير الشهير «بوسر».

زائرة تلتقط  صورة تذكارية مع شخصية سوبر ماريو في منتزه لوس اجنيليس في زيارة سابقة الفتتاحه        (أ.ف.پ)

براذرز» التي رأت النور ســنة 
١٩٨٥، حتى اليوم من بني أكثر 
ألعــاب الڤيديــو مبيعــا حول 
العالم. «يونيفرسال»، املعتادة 
علــى تقــدمي مجمعــات ترفيه 

ملشاهدة الڤيديو

العميدة اجلديدة لسن 
البشرية.. إسبانية

برشــلونة - (أ.ف.پ): باتت امرأة إسبانية مسّنة تبلغ 
١١٥ عامــا مولودة في الواليات املتحدة، على األرجح عميدة 
ســن البشــرية اجلديدة، على ما أعلن مستشــار ملوسوعة 
غينيس لألرقام القياســية غداة وفاة حاملة اللقب السابقة 

الراهبة الفرنسية أندرية عن ١١٨ عاما. 
وكانت ماريا برانياس موريرا تعيش منذ عشرين عاما في 
دار سانتا ماريا ديل تورا للمسنني في مدينة أولوت في شمال 
شرق إســبانيا. وقالت الدار إنها ســتنظم «احتفاال صغيرا» 
مغلقا في األيام املقبلة «احتفاال بهذا احلدث اخلاص جدا». وقد 
عاصرت ماريا برانياس موريرا جائحة اإلنفلونزا اإلسبانية 

سنة ١٩١٨، واحلربني العامليتني واحلرب األهلية اإلسبانية.
وأشــادت االبنــة الكبرى ملوريــرا، روزا موريــت البالغة
٧٨ عاما، بصحة والدتها الناجمة برأيها عن عوامل «وراثية».

وقالت روزا مورين األربعاء في تصريحات عبر تلفزيون 
منطقة كاتالونيا إن والدتها: «لم تذهب يوما إلى املستشــفى 

ولم تتعرض ألي كسر» في جسمها.
وكانت ماريا موريرا ولدت في سان فرانسيسكو بأميركا 
في ٤ مارس ١٩٠٧ بعيد انتقال عائلتها املتحدرة من إسبانيا، 
من املكســيك، لتنتقل العائلة بعدها إلى مدينة نيو أورلينز 
ســنة ١٩١٠ قبل العودة إلى إسبانيا ســنة ١٩١٥. وسنة ١٩٣١، 

تزوجت من طبيب توفي في سن ٧٢ عاما.

ماريا برانياس موريرا

املمثل جوليان ساندز يختفي 
خالل نزهة في جبال كاليفورنيا

لــوس أجنيليس - (رويترز): ذكرت وســائل إعالم 
بريطانية األربعاء نقال عن الســلطات احمللية، أن املمثل 
البريطاني املولد جوليان ساندز اختفى في جبال جنوب 
كاليفورنيا. ويشتهر ساندز (٦٥ عاما) بدوره في فيلمي (ايه 
روم ويز ايه فيو) «غرفة 
مــع منظــر» و(وارلوك) 

«الساحر».
وذكــرت قنــاة كيــه.
التلفزيونية  إيه.بي.سي 
ومجلــة فارايتــي التــي 
تصدر فــي هوليوود، أن 
زوجة ساندز أبلغت عن 
اختفائه مساء اجلمعة ١٣
يناير بعدما ذهب للتنزه 
في منطقة بالدي باول في 

جبال سان جابرييل.
وذكــرت فارايتي نقال 
عن مكتب مسؤول كبير 
في املنطقة، أن فرق اإلنقاذ امليدانية انطلقت على الفور 
للبحث عــن املمثل املفقود، لكن ألغيت محاوالت اإلنقاذ 
بعد حوالي ٢٤ ســاعة بســبب مخاطر االنهيار اجلليدي 

والطريق الوعر.
وأضافت املجلة أن عمليات بحث جوي متفرقة جرت 
باستخدام طائرة هيليكوبتر وأخرى مسيرة، لكن السلطات 
تعتزم استئناف البحث امليداني فور حتسن األوضاع.

جوليان ساندز


