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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

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

واحدأبواللطف

«أكبر نصر في حياتي»
نوفاك ديوكوڤيتش، العب التنس، 
يبكي بعد فوزه ببطولة أستراليا في 
نصر رمزي كبير، بعد أن مت منعه 
وترحيله من أستراليا العام املاضي، 

بفعل بروتوكوالت إغالق كوفيد.

«كوفيد كاد يقتلني»
املغنية األميركية،  شانيا توين، 
تؤكد أنها أصيبت بڤيروس كورونا 
املستجد بشــكل حاد أثناء إجازتها 
بسويسرا، ومت حملها إلى املستشفى 

في طائرة هيليكوبتر.

«شخصية سخيفة»
روبــرت باتنســون، املمثــل 
األميركي، يسخر من شخصيته في 
الغسق. ويضيف:  الشهير:  فيلمه 
مصاص دماء عمره ١٠٨ أعوام، ولكنه 
لم يتزوج بعد، ثم يقع في احلب، هذا 

رجل سخيف.

«كتبت كل كلمة بنفسي»
باميال أندرسون، املمثلة األميركية، 
املزمع  أنها كتبــت مذكراتها  تؤكد 
صدورها األسبوع اجلاري، من دون 
أو مساعد،  االستعانة بكاتب خفي 

كأغلب املشاهير.

«أنفقت ١٢٥ مليون دوالر»
نيكوالس كيدج، املمثل األميركي، 
يعترف بإنفاق أربعة أخماس ثروته، 
البالغــة ١٥٠ مليون دوالر أميركي، 
على شــراء جزيرة خاصة، وعدة 
نادرة،  سيارات فاخرة، وحيوانات 
حتى لم يتبق له ســوى ٢٥ مليون 

دوالر فقط حاليا.

أبعد من الكلمات

العظمى:  ١٩

الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١٠:٣٥ ص ـ ٧:٣٢ م
أدنى جزر: ٣:٢٤ ص ـ ٢:١٠ م

٥:١٦الفجر

٦:٣٨الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٥العصر

٥:٢٦املغرب
٦:٤٥العشاء

١٠ نواب يطلبون رسميًا
جلسة خاصة ملناقشة ظاهرة 

الغش في املدارس.

الصني: وصلنا إلى مناعة
قطيع مؤقتة في «كورونا».

لن نطمئن حتى الوصول
املسؤولية مشتركةإلى «الدائمة».

على اجلميع مو بس «التربية».

أمن

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

البقاء هللا

١٠٠ عــام - الرجال: العزاء  عوض محــزم طويحني املطيري:
في املقبرة - ت: ٩٩٨٥٠٩٠٩ - ٩٩٣٦١٨١٥ - النســاء: ســعد 
العبداهللا - قطعة ١ - شــارع ١٠١ - منزل ١٩ - ت: ٩٠٩٤٥٢٦٦

- ٩٩٩٧٨٦٦٥ - شيع.
٧٤ عاما - الرجال: العزاء  أحمد عبدالوهاب يوســف احلجي:
في املقبرة - ت: ٩٩٠٧٥٠٠٥ - ٦٠٧٧٧٨٩٤ - النساء: مشرف 
- قطعة ١ - الشــارع الثاني - منــزل ٩ - ت: ٦٦٤٦٤٦١٥ - 

٩٩٠٦٥٥٣٧ - شيع.
٩٦ عاما - الرجال: الفنيطيس  فاضل خلف حســني التيلجي:
قطعة ٢ - شارع ٢٠٢ - منزل ٣٩ - ت: ٩٦٧٧٧٠٥٣ - النساء: 

الفنيطيس - قطعة ٢ - شارع ٢٠٢ - منزل ٣٩ - شيع.

إيڤا غرين تقاضي منتجي فيلم «وطني» بسبب أجرها
لندنـ  رويترز: قالت جنمة هوليوود إيڤا 
غرين، التي تقاضي شــركتي إنتاج ومتويل 
للحصول على أجرها عن فيلم لم يكتمل كان 
من املفترض أن تقوم ببطولته، إنها لن تصنع 
«فيلما درجة ثانية» يدمر مسيرتها الفنية في 
حني أن صنع األفالم الناجحة هو «منهجها».
وتقاضي املمثلة الفرنسية، التي شاركت 
في أفالم من بينها «كازينو رويال» من سلسلة 
أفــالم جيمس بوند، شــركة «وايت النتيرن 
فيلمز» لإلنتاج الســينمائي وشــركة «إس.

إم.ســي سبيشــياليتي فاينانس» للخدمات 
املالية للحصول على مبلغ مليون دوالر تقول 
إنه أتعاب تدين بها الشركتان لها بعد انهيار 
مشروع إنتاج الفيلم املستقل «إيه باتريوت» 
(وطنــي)، الذي كان من املقرر أن تلعب فيه 

دور البطولة.
ورفعت شركة اإلنتاج دعوى مضادة على 
جرين متهمة إياها باإلخالل بشروط العقد.

وقالت جرين (٤٢ عاما)، أثناء تقدمي أدلتها 
أمــام احملكمة العليا في لندن، إنها شــعرت 
بالقلق من أن فريق إنتاج الفيلم كان يسلك 
نهجا يتسم باالستسهال، مستشهدة بتقليص 
مدة تدريبها على احلركات املثيرة من أربعة 

أسابيع إلى خمسة أيام.
وقال محامــو وايت النتيــرن، إن جرين 
طلبت طلبات غير منطقية بشأن طاقم العمل 

ومواقع التصوير واملعدات.
وأشاروا إلى رسائل عبر تطبيق واتساب 
وصفت فيها جرين أحد املنتجني بأنه «أحمق 
لعني» ينبغي طرده ووصفت آخر بأنه «شرير»، 
ووصفت أيضا ممولي الفيلم بأنهم «حمقى» 
وبعض األشخاص املقترحني في طاقم العمل 

إيڤا غرينبأنهم «مخادعون لعناء».

مدغشقر: عشرات القتلى واملفقودين بسبب «تشينيسو»

أنتاناناريفــو - رويتــرز: قالــت 
السلطات في مدغشقر إن ٣٠ شخصا لقوا 
حتفهم فيما اليزال ٢٠ في عداد املفقودين 
جراء العاصفة املدارية تشينيسو التي 

تسببت أيضا في نزوح اآلالف.
ووصلت العاصفة إلى اليابسة في ١٩

يناير، وهي أول عاصفة مدارية تضرب 

البالد هــذا العام. وعــادة ما تتعرض 
مدغشــقر الواقعة فــي احمليط الهندي 
لسلسلة من مثل هذه العواصف كل عام.
وقــال املكتــب احلكومــي ملواجهة 
املخاطر والكوارث في تقرير صدر في 
وقت متأخر االثنني إن ما يقرب من ٣٧

ألف شخص نزحوا جراء العاصفة التي 

تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات 
أرضيــة. وكانت احلكومة قــد أعلنت 
األسبوع املاضي أن عدد القتلى بلغ ١٦.

وشهدت مدغشقر أربع عواصف قوية 
في يناير وفبراير من العام املاضي، مما 
أدى إلى مقتل ما ال يقل عن ١٣٨ شخصا 

وتشريد نحو ١٣٠ ألفا.

عدد من األشخاص ينتقلون مبركب عبر أحد الشوارع

مصدر أمني لـ «األنباء»: مطلق النار
مقابل «املركزي» عسكري في «الداخلية»

أحدث وسائل سرقة األرصدة.. ضابط مزيف
عبر مكاملة ڤيديو: تعاون وإال ما راح يصير خير!

محمد اجلالهمة

نظرا لتجاهل الكثير من املواطنني واملقيمني 
طلبات شبكات متخصصة في سرقة األرصدة 
البنكيــة من خالل رســالة مفادهــا «مت حظر 
بطاقتك البنكيــة ويرجى حتديث البيانات»، 
ابتكرت بعض العصابات وسيلة نصب جديدة 
من خالل إجراء مكاملة ڤيديو بني املســتهدف 
وشخص يرتدي زي ضابط شرطة في الكويت 
ويجيد التحدث باللهجة الوطنية ويطلب من 
املســتهدف أن يتعاون مــع املوظف «املتصل 
النصاب» مهددا إياه «وإال ما راح يصير خير» 

وسوف تتم مالحقته قانونيا.
إلى ذلك أكد مصدر أمني لـ«األنباء» أن مثل 
هذه العصابات ال يجب التعاون معها، مجددا 
التأكيــد علــى أن أي جهة في الكويت ســواء 
بنوك أو مباحث او ما شــابه ال تطلب من أي 
مواطــن أو مقيم تزويدهم بالبيانات البنكية 

التــي تعد ملــكا للعميل وال يجــوز االفصاح 
عنها ألي جهة.

وبحســب نشــطاء على مواقــع التواصل 
االجتماعــي فإنهم تلقوا اتصاالت هاتفية من 
شــخص يتحدث اللهجــة الوطنية من هاتف 
نقال محلي حيث مت ابالغ املتصل بتزويدهم 
برقم البطاقة املدنية اخلاصة به ورقم البطاقة 
البنكية لالشــتباه في حتويالت مالية كبيرة 
وغير منطقية قياسا بالدخل حسب ما يقول 
«املتصل النصاب» حيث يطلب منه فتح كاميرا 
والتحدث الى ضابط شرطة، وبالفعل يفعل ذلك 
ويظهر شــخص مرتديا زيا عسكريا ويطلب 
منه انه يتعاون ألنه يشتبه في قيامه بغسيل 

األموال.
وأكد عدد من رواد التواصل أنهم سارعوا 
إلخطار البنــوك التي يتعاملون معها فأكدوا 
لهم أن هذه وسيلة نصب مبتكرة يجب احلذر 

منها وعدم التعاون مع املتصلني.

تسجيل ٦ قضايا و٧ محاضر بيئية منذ بداية ٢٠٢٣
حــذرت وزارة الداخلية جميع المواطنين 
والمقيمين من االقتراب أو الدخول إلى المحميات 
الطبيعيــة لعــدم التعــرض إلــى المســاءلة 
القانونية، مشــيرة الــى ان قطاع االمن العام 

سجل ألشخاص تسللوا الى داخل المحميات 
٦ قضايا.

كما أنه حرر٧ محاضر بيئية لمخالفين منذ 
األول من يناير الماضي.

منصور السلطان

استطاع رجال مباحث الفروانية ضبط 
مطلق النار من سالح رشاش في تقاطع 
منطقتي الفردوس وصباح الناصر مقابل 
السجن املركزي قبل ٣ أيام وكذلك السالح 
املستخدم بالواقعة، وبحسب مصدر أمني 
فإن املتهم يعمل عسكريا بوزارة الداخلية 

ويبلغ من العمر ٣٠ عاما.
وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني 
لـ«األنباء» بأنه بعد تداول مقطع ڤيديو 
لشخص يترجل من سيارة نوع «جيب» 
حامال بيده ســالح رشاش ويطلق النار 
عشوائيا معرضا حياته وحياة اآلخرين 

للخطــر، باشــر رجال مباحــث محافظة 
الفروانية بالبحــث والتحري على مدى

٣ أيام حتى استطاعوا حتديد هويته حيث 
تبني انه مواطن يعمل عســكريا بوزارة 
الداخلية يبلغ من العمر ٣٠ عاما يقطن في 
منطقة الفردوس، وبعد جمع املعلومات 
والتأكد من وجوده في املنزل مت اصدار إذن 
من النيابة العامة ومداهمة منزله وضبطه 
وبحوزته السالح املســتخدم في اطالق 
النار. وخالل التحقيق معه اعترف بأنه 
قام بإطالق النار ابتهاجا بزفاف صديقه 
ولــم يقصد أو ينــوي ان يرعب مرتادي 
الطريــق. وعليه متت احالته والســالح 

املضبوط الى النيابة العامة.

لقطة من الڤيديو املسجل لواقعة إطالق النار

فرقة شابة تفجر مفاجأة
في «غرامي» بألبومها األول

نيويورك ـ أ.ف.پ: تتنافس فرقة «نيويورك يوث 
سيمفوني» الشبابية األحد مع أسماء كبيرة ومرموقة، 
علــى جائزة «أفضل أداء أوركســترالي» للموســيقى 
الكالسيكية، بعدما شكل ترشيحها عن ألبومها األول 
الذي سجلته خالل مرحلة جائحة كوفيد-١٩ مفاجأة 

وسابقة.
عندما سجلت «نيويورك يوث سيمفوني» هذا األلبوم 
لم تكن عازفة الكمان جيسيكا جيون جتاوزت الثانية 
عشرة، فيما كانت نويليا كاراسكو التزال تلميذة في 

املدرسة الثانوية.
إال أن فرقة املواهب الشــابة هذه ستكون األحد في 
منافسة مع أسماء كبيرة في احلفلة اخلامسة والستني 
لتوزيع جوائز الصناعة املوســيقية األميركية، ومن 
أبرزها أوركســترا لوس أجنيليس وأوركسترا برلني 

املرموقتان.
ووصفت عازفة التشيلو نويليا كاراسكو (١٩ عاما) 
خبر ترشــيح الفرقة للجائزة، بأنــه «أمر ال يصدق» 
و«ســريالي». وأضافت طالبة املوســيقى في جامعة 
نيويورك: «اضطررت لقراءته مرتني، ألنني لم أستوعبه 

جيدا في املرة األولى».

جانب من عازفي الكمان والتشيلو بالفرقة النيويوركية          (أ.ف.پ)

جعفر جاكسون يجسد شخصية 
عمه في فيلم عن «ملك البوب»

لوس اجنيليس ـ رويترز: قال استوديو (اليونزجيت) 
االثنني إن جعفر جاكســون (٢٦ عاما) جنل شــقيق مغني 
البوب الراحل مايكل جاكسون سيجسد شخصية عمه في 

فيلم السيرة الذاتية الذي يحمل اسم «مايكل».
وأضاف اليونزجيت في بيان أن «مايكل» يضطلع مبهمة 
استكشاف «الرجل املعقد الذي أصبح ملك البوب» وأحد أشهر 
الشخصيات في هذا الكوكب. وأوضحت أن الفيلم سيتناول 
«جميــع جوانب» حياته وأبرز عروضه التي وضعته على 

طريق التحول إلى «أيقونة في عالم املوسيقى».
وسيخرج الفيلم أنطوان فوكوا وينتجه جراهام كينج، 
اللذان قاال إن جعفر جاكسون لديه قدرة فطرية على جتسيد 

شخصية عمه.
وقــال كينــج في بيان صحافــي «كان مــن الواضح أنه 

الشخص الوحيد املؤهل للقيام بهذا الدور».

جعفر ومايكل جاكسون

«ناسا» تنشر صورة لتكوين 
على املريخ يشبه رأس دب

أ.ف.پ: رصدت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) تكوينًا 
جيولوجيًا غريبًا على سطح املريخ يشبه رأس دب. 

وكانت املركبة املدارية الســتطالع املريخ، وهي قمر 
اصطناعــي تابع لـ«ناســا» يدور حــول الكوكب األحمر 
ومزود بكاميرا «هاي رايز» التي تعد أقوى كاميرا يرسلها 
البشــر إلى كوكب في النظام الشمســي، التقطت الشهر 

الفائت صورة لهذا التكوين.

ملشاهدة الڤيديوالصورة التقطتها كاميرا «هاي رايز»

ألشخاص تسللوا إلى محميات طبيعية


