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اإلثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«أعلى الشخصيات الرياضية أجرا تنتظر مولودا»
التنس  ناومي أوســاكا، العبة 
اليابانيــة، التي حصدت لقب أعلى 
الشــخصيات الرياضية أجرا، بعد 
جتاوز دخلها الشخصي ٥٠ مليون 
دوالر عام ٢٠٢٢، وفق فوربس، تعلن 
حملها وامتناعها عن اللعب عام ٢٠٢٣.

«السيدة التي عذبت مواطنيها»
تاكر كارلســون، مذيع فوكس 
نيوز، يصف رئيسة وزراء نيوزيلندا، 
جاسيندا أرديرن، ويضيف: أغلقت 
الدولة بســبب حالة كوفيد واحدة، 
املواطنني اإلبالغ عمن  وطلبت من 

يخرج إلى الشارع. 

«أمثل منذ سن ١٣ سنة»
هيلينــا بونام كارتــر، املمثلة 
األميركية، تؤكد أنها قررت التمثيل، 
منذ سن ١٣ عاما، حيث ادخرت نقودا 
لعمل جلســة تصوير، ثم أرسلت 
الصور إلى وكيل أعمال وانتظرت 

األدوار التي بدأت تتوالى.

«محاضرة في هارفارد»
كيم كارديشيان، سيدة األعمال 
األميركية، تلقي محاضرة في كلية 
هارفــارد لألعمال، عن أســلوبها 
إدارة مشروعاتها، وتؤكد على  في 
انســتغرام: قصة جناح شركتي 

أصبحت في مناهج هارفارد.

أبعد من الكلمات

«التربية» ترفض جميع تظلمات 
طلبة الثانوية العامة.

«دراسة»: ٥ فوائد ملمارسة 
التأمل بشكل مستمر وخصوصًا 

لتحسني صحة األمعاء.

من غشنا فليس منا!في ظل األوضاع العاملية احلالية!

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ٢:٠٣ م
أدنى جزر: ٧:٢٦ ص ـ ٧:١٠ م

٥:١٩الفجر
٦:٤٢الشروق

١٢:٠٠الظهر
٢:٥٨العصر

٥:١٨املغرب
٦:٣٨العشاء

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

البقاء هللا

٥٧ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  عبداهللا محمد عبداهللا املسفر:
٩٧٧٤١٩٥٩ - ٩٧٩٢٦٣٦١ - شيع.

٨٢ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  غازي تركي العياد القهيدي:
٥١٧٧٧٧٥٧ - ٦٧٠٤٤٤٠٤ - شيع.

٧٧ عاما - الرجال: الرحاب - ق١ - ش٣ - م٥١ مرزوق ربيعة مطر:
- ت: ٦٧٧٥٦٧٩٩ - النساء: العدان - ق١ - ش٤٧ - م٥١ - ت: 

٦٠٧٢١٧٠٠ - شيع.
٧٤ عاما - الرجال: حسينية اإلمام  إسماعيل محمد غلوم غريب:
املهدي - الرميثية - مقابل مدرسة أبو متام - ابتداء من اليوم 

االثنني - ت: ٩٩١٧٨١١٨ - النساء: العزاء في املقبرة - شيع.
٧٦ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  يوسف محمد حجي اللوغاني:
- ت: ٩٩٠٥٢٩٢١ - النساء: الزهراء - ق٣ - ش٣١٠ - م١٤ - ت: 

٥٠٠٠٥٠٥١ - شيع.

أمن

إنقاذ ١١ في حريق عمارة بـ«الساملية»
منصور السلطان 

مبارك التنيب 

أنقذت العناية اإللهية 
ثم تدخل رجال اإلطفاء 
١١ وافــدا مــن مختلــف 
اجلنســيات مــن املوت 
اثر اندالع حريق صباح 
أمس في شقة في الدور 
الثامن بعمارة في منطقة 

الساملية.
وكان بالغ ورد صباح 
أمس لغرفة عمليات قوة 
اإلطفــاء يفيــد باندالع 
حريــق بعمــارة فــي 
منطقة الساملية، وعلى 
الفور توجه رجال إطفاء 

مركزي الساملية والبدع ملوقع البالغ، 
حيث تبني أن النار اندلعت في شقة 
بالدور الثامن في عمارة مكونة من ٩

أدوار، وعلى الفور مت إخالء العمارة 

أسعار الفقع «شابة نار».. 
٣ كيلو أغلى من خروف!

رواد سوق الري اشتكوا لـ «األنباء» من ارتفاعها ومتنوا رجوعها إلى املتناول

محمد الدشيش

الفقــع، أو الكمــأة، هو نبتــة صحراوية 
موســمية لذيــذة ومحببة لــدى الكويتيني 
ومواطني دول اخلليج األخرى، وتعتبر النبتة 
األغلى في الكويت، والبعض يطلقون عليها 

لقب «بنت البر» كما أنها غذاء ودواء.
لكن في هذا املوســم صدم الفقع محبيه 
وعشاقه بأسعاره اخليالية وغير املعقولة.

«األنباء» جالت في سوق الفقع في منطقة 
الري لتستطلع رأي البائع واملشتري في هذه 

األسعار وتأثيرها.
في البداية، قال املواطن أبوحمد إنه جاء 
من منطقة صباح الســالم ليفاجأ بأســعار 
خرافية تصل إلى ٤٠ دينارا للكيلو الواحد 
بدءا من ٢٠، مشيرا إلى أن هذه أسعار غير 
منطقيــة وأعلى بكثير من الدول املجاورة، 
وحتــى إذا كان املعروض مــن هذه الثمرة 
الغنية التي كانت يطلقون عليها انها غذاء 
ودواء محدودا، فإنه مهما غلت األســعار ال 
ينبغي أن تصل إلى هذا السعر. وأضاف ان 
مع هذه املســتويات من غالء أسعار الفقع 
قد ال يشــتري إطالقــا، متمنيا أن تنخفض 
األســعار في األيام املقبلــة حتى تكون في 
متناول اجلميع، فعندما يشتري رب األسرة 
٣ كيلو فقع بـ ١٢٠ دينارا هذا أغلى من سعر 

خروف.
أما نايف الرفاع وهو سعودي يزور الكويت 
ويعتبرها بلده الثاني وأكثر بلد يزوره فقال: 
أحب التجول بأسواق الكويت مثل املباركية 
واليوم بسوق الفقع الحظت ارتفاع األسعار 
نحو ٣٠٪ مقارنة باألســعار باململكة، وهذا 
السعر مبالغ فيه جدا. وأضاف: عندنا أنواع 

الفقع الغالي مثل الزبيدي ولونها 
ابيــض والثاني اخلــالص وبقية 
أنواع الفقع أســعارها تكون في 
متناول اجلميع، ولكن أعجبني 
تنظيم سوق الري وأن أغلب من 

يعمل فيه مواطنون كويتيون وهذا 
فخر لهم، عجبني كل شيء بالسوق 

ولكن السعر لم يعجبني.
من جهته، أكد صالح اخلزامي أن السعر 
غالي جدا ولكن مــا عرفنا نوع الفقع واحد 
يقول سعودي واآلخر يقول عراقي وباألخير 
أنا باخد «نقصه» ولكن سعرها عجيب ٤٠ أو 
٣٥ واحلد األدنى ٢٠ دينارا وهذا سعر مبالغ 
فيه جدا، هذا مو سعر هذا سعر جرام الذهب 
واكثر، متمنيا باأليام القادمة أن ينزل سعره 

ميكن شراء كميات.
أمــا أم محمــد العلي فقالــت: يا ولدي 

ليســت  األســعار 
في متناول اجلميع وال يقدر 

عليها صاحب الدخل احملدود واملتوسط، 
كنا نشتري الكيلو بدينارين وثالثة واليوم 
الكيلو وصل ٤٠ دينارا ومن يقول ان فيه 
فقع كويتي مو صحيح، أما املوجود حاليا 
فهو العراقي والسعودي، والعراقي األكثر 

والسعر مرتفع للغاية.
إبراهيــم العنــزي قــال إنه 
يشتري سواء كان رخيصا أو غاليا ولكن 
الغالء جعله يشتري كمية قليلة فقط هذه 
املرة، ومتنى نزول السعر خالل األسبوعني 
القادمــني حتى يكون في املتناول شــراء 

الكميات املطلوبة.

باعة الفقع لـ «األنباء»: بشرى للمواطنني.. األسعار تنزل إلى النصف خالل أيام
خالل جولتنا بسوق الفقع التقينا عددا من 
الباعة منهم صالح احلامت، وهو مواطن كويتي 
تاجر فقع منذ ٣٢ عاما في ســوق الري، والذي 
قال إن هذا أول أسبوع من نزول الفقع كل عام 
يكون قليال وســعره غال، ولكن هناك بشرى 
للمواطنني فخالل األيام املقبلة سينزل سعره 
إلــى النصف، حيث يصل مــن عدة دول منها 
اجلزائر وليبيا. وعن أنواع الفقع املتواجد حاليا 
بالسوق قال: العراقي ثم السعودي، والعراقي 
املوجود حاليا من منطقتني قريبتني هما الزبير 

وبر صفوان وهذا قليل بالســوق ويجي حبته 
بيضاء أما النوع الثاني نوع الشهباء فيأتي من 
شمال العراق من منطقة الرمادي والرطبة، فيما 

السعودي يأتي من شمال اململكة.
وعن األسعار قال: هناك كيلو بسعر ١٥ دينارا 
حبه متوسطة وليست صغيرة واحلبة الكبيرة 

(زبيدية) يصل سعرها إلى ٣٥ دينارا.
أمــا البائع إبراهيم البــاوي فقال إن نقص 
املعروض حاليا هو السبب في ارتفاع األسعار، 
ولكــن عندما ينزل الفقــع اجلزائري والليبي 

واملصري تكثر الكمية ويقل السعر ويكون في 
متناول اجلميع حتى يصل سعر الكيلو إلى ٥

دنانير، ومن املتوقع مع اإليراني أن يسهم أيضا 
في نزول األسعار.

أما أبوعباس النوري فيقول: ٤٠ ســنة في 
هذا السوق وأعرف الفقع وأنواعه وأشهر أنواع 
الفقع عندنا هو الزبيدي وهذا مرتفع سعره طوال 
العام والزبون يطلبه، وقليل من يشتريه حاليا 
ولكن بعد أيام قليلة سوف ينزل سعره ويكون 

جلميع الناس حاليا والكميات قليلة.

تأهب في إندونيسيا بعد رصد 
منر سومطرة املهدد باالنقراض

جاكرتا ـ د.ب.أ: ذكرت وسائل إعالم محلية إندونيسية 
أمس األحد أن القرويني في جزيرة ســومطرة اإلندونيسية 
في حالة تأهب بعد رصد منر ســومطرة املهدد باالنقراض 

بشكل خطير عبر إحدى كاميرات املراقبة.
وقالت وكالة األنباء الرســمية اإلندونيسية (أنتارا) أن 
كاميرا مراقبة تلفزيونية مغلقة مثبتة في متجر محلي في 
منطقة ســياك التقطت صورة للقــط الكبير وهو مير أمام 
املبنى في وقت مبكر السبت. وظهر النمر بعد أن أبلغ سكان 
محليون عن العثور على آثار مخالب منر بالقرب من منطقة 
ســكنية مكتظة بالسكان في قرية ســواك الجنوت االثنني 
املاضــي. كما ادعى أحد القرويني رؤية منر يتجول بالقرب 

من مزرعة بطيخ مساء اجلمعة املاضي.
وقال مسؤولو احلياة البرية احملليون إنهم يعتقدون أن ما 
مت رصده منر صغير، بناء على مالحظتهم لبصمات مخالبه.

ويتعرض القرويون في سومطرة، وخاصة أولئك الذين 
يعيشون في مناطق الغابات احملمية، الشتباكات مع النمور، 
حيث أدت عملية إزالة الغابات والتعدي البشري إلى تقليص 

البيئات الطبيعية لنمور سومطرة.

٦٠٣ منور سومطرة التزال تعيش في بيئتها الطبيعية

ملشاهدة الڤيديو

انتظار الراتب «طّير» مركبة مواطن من ساحة بقرطبة
عبداهللا قنيص 

عمم محقق مخفر شرطة قرطبة أوصاف وبيانات 
مركبة مواطن تعرضت للسرقة داخل ساحة ترابية 
فيما أكد املواطن صاحب الســيارة أن السبب في 
عدم اصــالح مركبته انتظاره نزول الراتب حتى 

يصلحها.
وقال مصدر أمني إن مواطنا من مواليد ١٩٩٠ ذكر 
أن مركبته سرقت من قبل مجهول، وذلك قبل ستة 

أيام تقريبا من احدى الساحات الترابية الواقعة 
في منطقة قرطبة قطعة ١ بالقرب من املسجد.

واضاف: قبل ثالثة أسابيع فوجئت بأن مركبتي 
والتي كنت أضعها داخل الساحة معطلة وال تتحرك 
لذلــك قررت ركنهــا حلني نزول راتبي الشــهري 
مضيفا يوم األحد املوافق ١٥-١-٢٠١٢ ذهبت إلى 
الساحة فلم أجد مركبتي وقمت باالستفسار عنها 
لدى االدارة العامة للمرور وبلدية الكويت وتبني 

لي عدم قيام املرور والبلدية بسحبها.

٣٠ عظمة بجسم جيرميي 
رينر كسرتها حادثة الثلج

لوس اجنيليس - أ.ف.پ: كشف املمثل جيرميي رينر، 
املعــروف خصوصا بدور «هوك آي» في أفالم عالم مارفل، 
أنه أصيب بكســور في أكثر من ٣٠ عظمة في جســمه إثر 
تعرضه حلادثة خالل اســتخدامه كاسحة ثلوج في منزله 

في والية نيفادا األميركية يوم رأس السنة.
وأمضــى جنــم «ذي أفنجــرز» أكثر من أســبوعني في 
املستشفى بعد أن انقلبت عليه املركبة العمالقة التي يبلغ 

وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج.
وكتب املمثل املرشح جلوائز أوسكار البالغ ٥٢ عاما على 
إنستغرام «ستصلح هذه العظام املكسورة البالغ عددها ٣٠

عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، متاما كما يتعمق احلب 
والعالقة مع العائلة واألصدقاء». ونشر صورة يظهر فيها 
مســتلقيا على ســرير طبي ويداه على صدره، بينما كان 

رجل يرفع ساقه املثنية عند الركبة.
وكتب رينر «التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت 

خالل رأس السنة غير العادي هذا».
وتعرض رينر لإلصابــات أثناء محاولته الصعود إلى 
كاســحة الثلوج إليقافها. وقد مت إجالؤه مبروحية. ونشر 
الحقا صورة سيلفي ذاتية من سريره في املستشفى، تظهر 

كدمات شديدة على وجهه.
ورشح رينر البالغ ٥١ عاما، جلائزتي أوسكار عن دوريه 

.«The Town»و «The Hurt Locker» في

جيرميي رينر

ماسك: اشتراكات جديدة لتصّفح «تويتر» بال إعالنات
واشنطن - (أ.ف.پ): أعلن 
رئيس تويتر إيلون ماسك في 
سلســلة تغريدات السبت أن 
خدمة االشــتراك املدفوعة في 
الشبكة ستعرض إعالنات أقل 
للمستخدمني، مبا يشمل فئة 

خالية متاما من اإلعالنات.
يأتي هذا اإلعالن في وقت 
تواجــه الشــبكة االجتماعية 
وضعــا اقتصاديــا ضبابيــا 
منذ اســتحواذ ماســك عليها 
في أكتوبر. كتب ماســك على 
حسابه على «تويتر» السبت 
«اإلعالنــات متكررة جدا على 
تويتــر وكبيــرة جــدا. نتخذ 
تدابير للتصدي لهذين اجلانبني 

استراتيجيته تتمثل في خفض 
التكاليف بشكل كبير مع زيادة 
اإليرادات، وان خدمة االشتراك 
Twitter Blue اجلديدة املسماة

(تويتــر بلــو) والتــي متنح 
املستخدمني عالمة توثيق زرقاء 
مقابل دفع رســوم، ستساعد 

في الوصول إلى هذا الهدف.
وتبلــغ تكلفــة اخلدمة ١١

دوالرا شــهريا فــي الواليات 
املتحــدة، وهــي متاحــة على 
أنظمة تشغيل هواتف أندرويد 
وآي أو اس، بحســب موقــع 
الشــركة. تتوافر اشــتراكات 
أيضا مقابل ٨ دوالرات شهريا 
أو ٨٤ دوالرا في السنة بسعر 
Twitter Blue مخفض. يتوافر

حاليــا في الواليــات املتحدة 
وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا 

وأستراليا واليابان.

تكلفة خدمة «تويتر بلو» ١١ دوالرا شهريا بأميركا

معــا فــي األســابيع املقبلة». 
وأشار إلى أن الشبكة ستتيح 
«اشتراكا أعلى سعرا ال يتضمن 
أي إعالنات». وقال ماســك إن 

«سوابق» سقط على «الساحلي» مبخدرات وأدواتها
منصور السلطان

ألقت دوريات إسناد مديرية أمن العاصمة مساء 
أمس األول القبض على مواطن من أرباب السوابق 
يقود سيارته على الطريق الساحلي مقابل منطقة 
الصليبخات بحالة تعــاط وبحوزته مواد مخدرة 

وأدوات تعاط.

وكان رجال دورية اشتبها بسيارة تتعرج وبعد 
إجبــار قائدها علــى التوقف علــى جانب الطريق 
تبني انــه بحالة تعاط. وباالســتعالم عنه اتضح 
انه مواطن في العقد الثالث من عمره لديه سوابق 
عدة، وبتفتيشــه عثر بحوزتــه على مواد مخدرة 
وأدوات تعاط، وعليــه متت إحالته واملضبوطات 

الى اجلهة املختصة.

وإنقاذ ١١ شخصا كانوا محتجزين في 
األدوار، ومن ثم باشر رجال اإلطفاء 
محاصرة النيــران وإخمادها خالل 
وقت قياسي دون حدوث إصابات.

ثاني من هبط على القمر يتزوج في سن الـ ٩٣
لوس اجنيليس ـ أ.ف.پ: 
أعلن رائــد الفضاء األميركي 
الشهير باز ألدرين الذي شارك 
في بعثة «أبولو ١١» وكان ثاني 
إنسان تطأ قدمه سطح القمر، 
أنه تزوج اجلمعة من صديقة 
قدمية له مبناسبة عيد ميالده 
الثالث والتسعني. وعقد ألدرين 
في احتفال خاص قرانه رسميا 
على أنكا فور، نائبة الرئيس 
ألدريــن  لـ«بــاز  التنفيــذي 
فنتشرز». وكتب رائد الفضاء 
على تويتر «في عيد ميالدي 
الثالث والتسعني... يسعدني 
أن أعلن أنني تزوجت صديقتي 
منذ مدة طويلة، الدكتورة أنكا 

وحصلت فور على درجة 
الهندســة  فــي  الدكتــوراه 
الكيميائية عام ١٩٩٦ من جامعة 

بيتســبرغ (شــرق). وقبــل 
انضمامهــا إلى «بــاز ألدرين 
فنتشرز»، عملت في شركتي 
املــواد الكيميائيــة «يونيون 
كاربايد» و«جونسون ماثيو». 
وكانــت أيضا أمينة صندوق 
«مجلس أعمــال الهيدروجني 

في كاليفورنيا».
وانتهت زيجات باز ألدرين 

الثالث السابقة بالطالق.
وألدرين هو الوحيد الذي 
اليــزال على قيــد احلياة من 
بعثــة «أبولو ١١» التي أصبح 
خاللها مع نيل أرمسترونغ أول 
إنســانني تطأ أقدامهما سطح 

القمر في ٢٠ يوليو ١٩٦٩.

باز ألدرين وأنكا فور في مناسبة سابقة

فور»، مرفقا بتغريدته صورة 
له مع املرأة البالغة ٦٣ عاما، 
وفقا لوسائل إعالم أميركية.

تصوير: زين عالم


