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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

تعيني ٦٠ وكيل نيابة بينهم 
١٣ من اإلناث.

بيان القمة العربية في 
اجلزائر ُيثّمن دور الكويت 

الساعي للتضامن العربي.

هذه بالد تطلب املعالي
تسابق األيام والليالي

اهللا يوفجكم ويعينكم.

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

البقاء هللا

رســميه زايد طربال جبر: (أرملة عبداهللا حمد الريش) ٧٩ عاما 
- الرجــال: اليرمــوك - ق٤ - ش٣ - ج١ - م١١ - ت الرجال: 
٩٩٨٩٢٨٢٥ - ٩٩٧٣٠٨٨٧ - النســاء: الفيحاء - ق١ - شارع 
منصــور األنبعي - م٧ - مقابل الدائري الثاني (طريق خالد 
يوسف املرزوق) - ت النساء: ٩٧٨٠٧٢٥٥ - ٩٩٣٧٣٥٨٥ - الدفن 

التاسعة صباحا.
عائشة خليفه النصافي: (أرملة مسلم صقر النصافي) ٨٧ عاما - 
الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٩٧٢٤٠٠٢٣ - النســاء: 

الفروانية - ق٢ - ش١٤٣ - م١١ - شيعت.

«لن أخبر زوجتي بأنك قلت هذا»
الرئيس األميركي  أوباما،  باراك 
األســبق، ميازح إحدى األميركيات 
أثناء خطابه جلماهير ديترويت، حيث 
ردت األميركية على شكواه من تقدمه 
في السن، وقالت بصوت عال «لكنك 

ما تزال في أبهى حال».

«صنعنا شركة نحبها نحن، وليس شخصا آخر»
سارة برسونيت، مديرة حسابات 
عمالء تويتر، تعلن استقالتها عقب 
إيلون ماسك، ومتابعون  استحواذ 
يؤكدون: ماسك يطالب بابتكار خدمات 

جديدة مبواعيد مستحيلة.

«تايلور سويفت أغنى من كاني ويست»
محبو تايلور ســويفت، املغنية 
األميركية، يحتفلون بتفوقها على 
غرميها كاني ويست الذي اعترض 
حفل فوزها بجائزة أفضل مغنية عام 
٢٠٠٩، حيث هبطت ثروته إلى ٤٠٠

مليــون دوالر، في نوفمبر ٢٠٢٢، 
بينما زادت ثروة تايلور ســويفت 

إلى ٥٧٠ مليون دوالر.

«جون لينون ليس أكثر عبقرية مني»
بول ماكارتني، املغني البريطاني، 
يقول إن وفاة جون لينون املأساوية 
جعلت الناس يظنونه أكثر عبقرية 
أفــراد فريق  بقية  وعمقا مــن 

«البيتلز».
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ضبط مواطن وهندي بـ ١٢٥٠ غرام 
شبو وحشيش و«الريكا»

محمد اجلالهمة

أحــال مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
محمــد قبازرد الى النيابة العامة مواطنا ووافدا هنديا على 
خلفية حيازة مواد مخدرة واالجتار، وأرفق في ملف اإلحالة 
كيلو من مخدر احلشيش وربع كيلو من مخدر الشبو وكمية 
من حبوب الالريكا و٢ ميزان حساس الى جانب ادوات تعاط 
وعثــر رجال املكافحة على املضبوطــات في منزل املواطن 

بقرطبة وشقة للوافد الهندي في منطقة سلوى.
وبحســب مصدر أمني فإن معلومــات وردت الى رجال 
املكافحة عن اجتار شاب كويتي في املخدرات وعليه استدرج 
الى بيع كمية من املواد املخدرة وبعد ان تسلم املبلغ املرقم 
من قبل النيابة العامة ألقي القبض عليه وباالنتقال الى منزله 
في قرطبة عثر بداخله على نحو كيلو من احلشيش والريكا 
وأدوات تعاط وميزان حســاس. وذكر املصدر: جاء ضبط 
الهندي بعد خطوات مماثلة وعثر في شقته على الشبو وقد 
قام بتجزئته الى لفافات متهيدا لترويجها على املتعاطني.

ضبط ٤٠ مخالفًا و٢٧ بـ«منافية»

إحباط محاولة تهريب «القنب» جوًا

أسفرت حملة نفذها رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة أمس األول عن ضبط ٤٠ مخالفا لقانون اإلقامة والعمل 
من جنسيات مختلفة، منهم ١٩ في منطقة الفروانية، و١٤ في 
منطقة خيطان، و٧ في منطقة الزهراء، ومتت إحالتهم إلى 
جهة االختصاص. من جهة أخرى، متكن رجال مباحث اآلداب 
بالتنســيق مع فريق من الهيئة العامة للقوى العاملة من 
ضبط ٢٧ وافدا ووافدة ملمارسة اعمال منافية لآلداب العامة 
وذلك في حملة على عدة اوكار مشبوهة في عدة مناطق.

العامــة  اإلدارة  أحبــط رجــال 
للجمــارك بإدارة اجلمــرك اجلوي 
محاولة تهريب نحو ربع كيلو من 
مخدر القنب قدم بها وافد آســيوي 
من موطنه لدى وصوله البالد عبر 

.Tالـ ٥
وبحســب بيان صادر من جمارك الكويت فقد اشتبهت 
مفتشــة جمركية في وافد آســيوي، حيث بدا عليه عالمات 
االرتبــاك، وعليــه قامت بالتدقيق علــى أمتعته ليتبني انه 

وضع كمية من اللفافات داخل علبة بالستيكية.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

٣٠ مليون دوالر سعرًا متوقعًا 
لنسخة من الدستور األميركي

نيويورك - (أ.ف.پ): تطرح نسخة نادرة من الدستور 
األميركــي الصادر عام ١٧٨٧ في مزاد الشــهر املقبل، مع 
تقديرات بأن يراوح ســعرها بــني ٢٠ مليون دوالر و٣٠

مليونا، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى 
عن هذا الدستور، على ما أعلنت دار سوذبيز الثالثاء.

النسخة من هذا النص الدستوري املوقع في فيالدلفيا 
في ١٧ سبتمبر ١٧٨٧ على يد «اآلباء املؤسسني» للواليات 
املتحــدة، بينهم جورج واشــنطن وبنجامــني فرانكلني 
وجيمس ماديسون، هي جزء من مجموعة خاصة، شأنها 
في ذلك شأن النسخة التي باعتها سوذبيز في نيويورك 

في نوفمبر العام املاضي في مقابل ٤٣ مليون دوالر.
وتشير دار سوذبيز إلى أنه لم يتبق سوى ١٣ نسخة 
معروفــة من الطبعة األولى لدســتور الواليات املتحدة، 

فيما طبع على األرجح منه حينها ٥٠٠ نسخة.
ومن بني النسخ الـ ١٣، التزال ١١ نسخة موجودة لدى 
مؤسسات ومتاحف، فيما االثنتان املتبقيتان موجودتان 

لدى أفراد أو جهات خاصة.
وكانت النســخة املباعة فــي نوفمبر ٢٠٢١ عائدة إلى 
هاويــة اجلمع األميركــي دوروثي تابــر غولدمان، وقد 
اشــتراها امللياردير األميركــي كينيث غريفني في مقابل 
ســعر قياســي بلغ ٤٣٫٢ مليون دوالر. ثم أعارها مجانا 

إلى متحف في والية أركنساو.

(أ.ف.پ) نسخة الدستور األميركي معروضة في دار سوذبيز 

معاقبة وزير بريطاني سابق بسبب «تلفزيون الواقع»!
لندن - (أ.ف.پ): جمدت مجموعة 
محافظة في البرملان البريطاني عضوية 
وزير الصحة السابق في اململكة املتحدة 
مــات هانكــوك الــذي كان عضوا في 
احلكومة عند بدء جائحة كوفيد-١٩، 
بســبب مشــاركته املقبلة في برنامج 
لتلفزيون الواقع. وبحسب أحد املقربني 
منه، فإن النائب البالغ ٤٤ عاما اغتنم 
«الفرصة املذهلة» للمشاركة في برنامج 
I›m A Celebrity... Get Me Out Of»
Here!» («أنا مشهور... أخرجوني من 
هنــا»)، وهو عمــل تلفزيوني أبطاله 

مشاهير يعيشون مغامرات في األدغال، 
وذلك ألن هانكوك «لم يعد يتوقع أن 

يؤدي أي مهام حكومية».
وبعد جناحه في الوصول إلى مقره 
اجلديد في ١٠ داوننغ ستريت، جتاهل 
رئيس الوزراء ريشي سوناك بصورة 
الفتة مات هانكوك بني حشود النواب 

احملافظني الذين أتوا لتهنئته.
وأعلن مسؤول االنضباط في احلزب 
احملافظ ســامين هــارت أن املوضوع 
«خطير مبا يكفي إلصدار أمر بتعليق 

مات هانكوكالعضوية مع أثر فوري».

....My PolicemanMy Policeman فيلم فيلم
 عرض أول في كاليفورنيا عرض أول في كاليفورنيا

 MyMy نظمت شبكة أمازون املنتجة للفيلم اجلديد نظمت شبكة أمازون املنتجة للفيلم اجلديد
PolicemanPoliceman العرض األول للفيلم في مسرح ريجنسي  العرض األول للفيلم في مسرح ريجنسي 
بروين مبدينة لوس أجنيليــس في والية كاليفورنيا بروين مبدينة لوس أجنيليــس في والية كاليفورنيا 
األميركية.  وقد مت تصوير األميركية.  وقد مت تصوير My PolicemanMy Policeman في عدة  في عدة 
أماكن، منها برايتون في اململكة املتحدة. وتدور قصة أماكن، منها برايتون في اململكة املتحدة. وتدور قصة 
الفيلم حول وصول باتريك إلى منزل ماريون وتوم إلى الفيلم حول وصول باتريك إلى منزل ماريون وتوم إلى 

استكشاف األحداث الزلزالية منذ استكشاف األحداث الزلزالية منذ ٤٠٤٠ عاما. عاما.
والفيلم من بطولة جينا ماكي، إميا كورين، هاري والفيلم من بطولة جينا ماكي، إميا كورين، هاري 
ستايلز، لينوس روش، ديڤيد داوسون، روبرت إيفريت، ستايلز، لينوس روش، ديڤيد داوسون، روبرت إيفريت، 
على أن يجسد ستايلز خالل أحداث الفيلم دور ضابط على أن يجسد ستايلز خالل أحداث الفيلم دور ضابط 

شرطة يحمل اسم توم بورجس.شرطة يحمل اسم توم بورجس.

إعادة أسود هاربة إلى محبسها بحديقة حيوان في سيدني

األسود اخلمسة أعيدت إلى محبسها

هل تخفض السيارات ذاتية القيادة تكاليف النقل؟

لوس أجنيليس احملطة التاليةلوس أجنيليس احملطة التالية
لـ «التاكسي الروبوت»لـ «التاكسي الروبوت»

واشــنطن ـ د.ب.أ: أعلنت شركة «واي 
مو» أن لوس أجنيليس، املعروفة باالزدحام 
املــروري، ســتصبح املدينــة التالية التي 
حتصل على التاكسي الروبوت ذاتي القيادة 

بعد فينيكس وسان فرانسيسكو.
وأعلنت «واي مو»، وهي شركة شقيقة 
لـ «غوغل»، أن الســيارات ذاتيــة القيادة 
ستصل إلى األحياء الرئيسية بهذه املدينة 
املتراميــة األطراف التي يقطنها ١٣ مليون 

شخص، خالل األشهر املقبلة.
ولن تكون ســيارات التاكسي من دون 
سائقني بعد، وسيكون هناك إنسان خلف 
املقود كنوع من إجراءات السالمة. غير أنه 
في والية أريزونا، تسير سيارات «واي مو» 
في فينيكس بالفعل على الطريق بشكل ذاتي 

بالكامل بينما خدمة التاكسي الروبوت قيد 
اإلنشاء في سان فرانسيسكو.

ويعتقد مؤيدو استئجار السيارات ذاتية 
القيــادة مثل عمدة لــوس أجنيليس إريك 
جارسيتي أنها ستساعد في خفض تكاليف 
النقل على املدى البعيد بخفض احلاجة إلى 
امتالك سيارة بينما تخفف أيضا التكدس 

والتلوث بخفض عدد السيارات.
وتعد «واي مو»، التي نشأت عن برنامج 
الســيارات ذاتية القيادة اخلاص بشــركة 
«غوغل»، بني حفنة من الشركات التي تريد 
ترسيخ نفسها بســيارات التاكسي ذاتية 
القيادة. ومن بني املنافســني كروز التابعة 
جلنــرال موتورز وزوكس التي اشــترتها 

شركة التجارة اإللكترونية أمازون.

حجز شخص يوّصل ١٤ طالبًا 
و«هوشة» باجلهراء ُتخّلف مصابني

سعود عبدالعزيز

أسفرت مشاجرة اســتخدمت فيها األسلحة البيضاء 
بدأت مقابل مستشفى اجلهراء وامتدت الى داخل املستشفى 
فجر امس األربعاء عن اصابة شخصني بإصابات ليست 
خطيرة، فيما جار البحث عن االطراف االخرى من املشاجرة 
وهم ٤ شباب مجهولني. وقال مصدر امني لـ «األنباء» ان 
التحقيقات األولية تشير الى ان املشاجرة بني ٦ اشخاص، 
وان هناك حتقيقات للوقوف على أسبابها، الفتا الى انه 
مت ارسال تعزيز امني الى املستشفى فور تلقي البالغ وان 
رجال األمن حتصلوا على مقطع مصور للواقعة وحددوا 

املركبة التي كان على متنها الطرف الهارب.
إلــى ذلك، قالــت اإلدارة العامة للمــرور انه مت  حجز 
سائق مركبة يقوم بتوصيل ١٤ طالبا مبركبته اخلاصة 
إلى املدارس معرضا بذلك حياتهم وحياة اآلخرين للخطر.

ملشاهدة الڤيديو

ســيدنيـ  رويترز: متكنت خمســة 
أســود من الهــرب لفتــرة قصيرة من 
محبســها في حديقة حيوان تاروجنا 
في ســيدني في وقــت مبكر أمس، مما 
دفع احلديقة إلطالق حتذير من املستوى 
األول واإلســراع بنقــل مشــاركني في 
برنامــج لقضاء الليل في احلديقة إلى 

مكان آمن.
وأطلق التحذير بعدما أظهر مقطع 
ڤيديــو أربعــة أشــبال وأســد خارج 
محبســهم في الســاعة ١٩٣٠ بتوقيت 
غرينتــش على الرغم مــن أنهم كانوا 

في منطقة يفصلها جدار طوله ســتة 
أقدام عن باقي احلديقة.

وســيطر حراس احلديقة على أحد 
األشبال عن طريق حقنة مهدئة بينما 
عــادت األســود األربعــة األخــرى إلى 

محبسها من تلقاء نفسها.
وقالــت وســائل إعــالم محلية إن 
احلديقــة أكدت أنــه مت تفعيــل خطة 
االستجابة العاجلة خالل أقل من عشر 
دقائــق من هروب األســود من منطقة 
العرض الرئيسية، وتأكدت عودة األسود 
إلى محبســها بحلول الساعة التاسعة 

صباحا.
واســتدعيت الشــرطة إلى حديقة 
احليوان القتياد املشاركني في برنامج 
قضــاء الليل فــي احلديقــة بعيدا عن 

اخلطر.
وحديقة حيوان تاروجنا هي األكبر 
في املدينة وتضم سبعة أسودـ  خمسة 
أشبال وأسدين بالغنيـ  بحسب موقعها 

على اإلنترنت.
وال تعرف حديقة احليوان بعد كيف 
متكنت األسود من الهرب وشرعت في 

حتقيقات رسمية.


