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البقاء هللا

٧٣ عاما - الرجال: غرب  صالح سليمان محمد العنيزي:
مشــرف - ق١ - ش١١١ - م٣٢ - النساء: صباح 
الســالم - ق٩ - ش٢ - ج٩ - م١٢ - ت: النساء: 

٢٥٥١٧٣٨٠ - شيع.

مزنه محمد عبداهللا املشــوح: (أرملة سعد محمد 
ســعد النخيالن) ٨٨ عاما - الرجال: العزاء في 
املقبرة - ت: ٩٩٣٦٧٥٧٧ - النســاء: اخلالدية - 

ق٤ - ش٤٧ - م١٧٩ - شيعت.

«٤٫٣ ماليني دوالر للتشكيك باالنتخابات»
محكمة االنتخابات البرازيلية 
تغرم حزب جاير بولســنارو، 
الرئيس البرازيلي السابق، مبلغ 
٤٫٣ ماليني دوالر، لتشكيكه في 
نتائج االنتخابات األخيرة التي 
خسرها أمام الرئيس احلالي لوال 

دوسيلفا.

«خاصية التحدث الصوتي»
إيلــون ماســك، امللياردير 
األميركي، يعلن اعتزامه إضافة 
خاصيــة التحدث الصوتي إلى 
تطبيق تويتر، وخاصية تشفير 
احملادثات، جلعلــه قادرا على 
الصمود أمام التطبيقات املنافسة.

«مصدر إلهامي لشخصية الشرير»
جــون ليجيزامــو، املمثل 
األميركي الكولومبي، يعلن أنه 
استلهم دوره الشرير في فيلمه 
اجلديد: ذا منيو - القائمة - من 
املمثل األميركي ستيفن سيغال، 
ويؤكد: شخص فظيع وال أحد 

يحبه.

«في األمومة قوة غامضة»
ريحانا، املغنية الباربادوسية، 
تعلن والدة أول أطفالها، وتؤكد 
أنها تشعر بقوة جديدة جتعلها 
مقبلة على احلياة وتريد أن تعمل 

وتنتج أكثر من ذي قبل.

«مشهد الساللم هو سبب جناح الفيلم»
املمثلــة  روبــي مارغــو، 
الســر  األميركية، تفصح عن 
لهــا املخرج مارتن  قاله  الذي 
سكورســيزي، وهو: مشهد 
الساللم هو الذي يجعل الفيلم 

اجليد فيلما عظيما.
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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.
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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«جلنة العفو» باشرت أعمالها 
لتحديد احملكومني 

املستفيدين.

إطفاء سيارة «تسال» بـ ٤٥ ألف 
ليتر ماء بسبب البطارية.

اختراع يحتاج ملزيد من الدراسة!
أبشروا باخلير يا أهل الكويت.

إحباط محاولة عراقي تهريب ١٠ كيلو حشيش في باص نقل عام
محمد اجلالهمة

أحبط رجــال اجلمارك 
يــوم امس محاولــة إغراق 
بـــ ١٠ كيلــو مــن  البــالد 
مخــدر احلشــيش وضبط 
وافد عراقــي، كما أحالوا ٣

مسافرين (مصريا وأوروبيا 
وآسيويا) إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات بعدما عثر 
في أمتعتهم لدى وصولهم 
إلــى البالد جــوا على مواد 

مخدرة متنوعة.
وبحسب مصدر في اجلمارك، فإن رجال 
جمرك العبدلي اشــتبهوا فــي وافد عراقي 
على منت باص نقل عــام قادما من العراق، 
وعليه مت إدخال أمتعته على جهاز الفحص 
اإلشعاعي، والذي كشف عن إخفاء الوافد ١٠

أكياس مغلقة بإحكام وبداخلها نحو ١٠ كيلو 
من مخدر احلشيش، ومتت إحالة الوافد إلى 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات ملعرفة ما إذا 
كان قد أدخل من قبل شحنات من املخدرات 

وعالقاته مع جتار مخدرات داخل البالد.
وحول ضبط املســافرين الثالثة الذين 

قدمــوا إلى البالد جوا، قال 
املصدر إنه مت االشتباه في 
وافــد مصري ليتم تفتيش 
أمتعته والعثور على اصبع 
من مخدر احلشيش، كما مت 
إخضاع وافــد أوروبي قدم 
من موطنه للتفتيش وكذلك 
أمتعته بعد االشــتباه فيه 
وتبني حيازته ٢٥ سيجارة 
بها مخــدر املاريغوانا و١١٠

حبات مخدرة، أما اآلسيوي 
فعثر فــي أمتعته على ١٧٠
غراما من مخدر القرطوم.

من جهته، ثمن مدير عام اإلدارة العامة 
للجمــارك ســليمان الفهد جهــود رجال 
اجلمارك في تنفيذ تعليمات النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ طالل اخلالد، مشددا على ضرورة 
اليقظــة واحليطة واحليلولة دون جناح 
املهربني في ضــخ املخدرات داخل البالد، 
ومثمنا جتاوب وتعاون رجال اإلدارة العامة 
ملكافحــة املخدرات واجلمــارك والتكاتف 
فيما بينهم للحد من تهريب املواد املخدرة 

بأنواعها.

العراقي أخفى جانبا من مخدر احلشيش داخل «طباخ»

األوروبي قدم جوا بسجائر ملغومة وحبوب

سليمان الفهد

محكمة املرور تقضي 
بحبس ٥ مخالفني لالستهتار والرعونة

محمد اجلالهمة

أصــدرت محكمــة املرور 
أمس أحكاما بحبس ٥ مخالفني 
مبدة تتــراوح بني أســبوع  
وأسبوعني بعد ضبطهم من 
قبل دوريات املرور مبخالفات 
مرورية من بينها االستهتار 
والرعونة واإلهمال بالقيادة 
وتعريض حياتهــم وحياة 

ملشاهدة الڤيديوجانب من االستهتار والرعونةاآلخرين للخطر.

٢٣٨ ألفًا ماتوا في أوروبا عام 
٢٠٢٠ بسبب تلوث الهواء

كوبنهاغن - أ.ف.پ: تسبب التلوث الناجم عن اجلسيمات 
الدقيقة في الهواء بـ ٢٣٨ ألف حالة وفاة مبكرة في دول االحتاد 
األوروبــي عام ٢٠٢٠، على ما ذكر تقرير للوكالة األوروبية 
للبيئة نشــر أمس، ما يعكس ارتفاعا طفيفا عن عام ٢٠١٩

بسبب انتشار كوفيد-١٩. وأشارت الوكالة األوروبية للبيئة 
في تقرير جديد، إلى أن «التعرض لنســبة جزيئات دقيقة 
أكثر تركيــزا مما توصي به منظمة الصحــة العاملية، أدى 
إلى وفاة ٢٣٨ ألف شخص بصورة مبكرة» في دول االحتاد 
األوروبي. ويعكس هذا الرقم ارتفاعا طفيفا عما سجل عام 
٢٠١٩ حني تســببت اجلســيمات الدقيقة التي تخترق عمق 

الرئتني، في تسجيل ٢٣١ ألف حالة وفاة مبكرة.
ويتباين هذا االرتفاع مع االنخفاض املطرد خالل السنوات 
العشــرين الفائتة، إذ ســجل انخفاض إجمالي بنسبة ٤٥٪ 
بني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، مع أن الرقم املسجل يبقى «مهما»، 
بحســب الدراسة. وتفســر هذه الزيادة في معدل الوفيات، 
بأن جائحة كوفيد-١٩ أثرت بصورة أشــد على األشخاص 
املصابني بأمراض مرتبطة بتلوث الهواء كالسرطان واألمراض 

الرئوية وداء السكري من النوع الثاني.

أول رائد فضاء من «ذوي الهمم».. بريطاني
باريس ـ وكاالت: تشكل دراسة ما ميكن أن يوفره ذوو 
الهمم للبعثــات الفضائية محور مهمــة البريطاني املعاق 
جون ماكفال الذي اختارته وكالة الفضاء األوروبية ضمن 
مشروع «باراستورونت» غير املسبوق في مجال االستكشاف 

الفضائي.
وسيشــارك ماكفال في دراســة جدوى مصممة بطريقة 
تســمح للوكالة بتقييم الظروف الالزمة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية في الفضاء.
وسينضم ماكفال إلى خمسة رواد فضاء جدد في بداية 
مشــوارهم املهني و١١ احتياطيا في التدريب، بعد أن قامت 
وكالة الفضاء األوروبية بتجديد صفوف رواد الفضاء ألول 

مرة منذ عام ٢٠٠٩.
وكان املعاقــون مســتبعدين حتى أمس األول من قائمة 
األشــخاص الذين تختارهم الوكالة ليصبحوا رواد فضاء. 
ويوضــح غيــوم فيرتس، كبيــر أطبــاء رواد الفضاء لدى 
وكالــة الفضــاء األوروبية، في حديث إلــى وكالة «فرانس 
برس»، أن «مشــروع باراسترونوت يستلزم تغييرا كامال 
في الفلسفة» املتعلقة مبفهوم األهلية الطبية الذي نشأ في 

املجال العسكري ويعنى باختيار الطيارين العسكريني. (أ.ف.پ) جون ماكفال بعد اختياره  

أمن

«أمازون» تعتزم إنفاق مليار دوالر سنويًا بالسينما

آنا دي أرماس

قالــت  د.ب.أ:  ـ  نيويــورك 
مصادر مطلعة إن شركة التجارة 
اإللكترونيــة األميركية العمالقة 
«أمازون دوت كوم» تعتزم إنفاق 
أكثر من مليار دوالر سنويا إلنتاج 
أفالم يتم عرضها في دور السينما.
ونقلــت وكالــة «بلومبيرغ» 
لألنبــاء عــن املصــادر القول إن 
أكبر شركة للتجارة اإللكترونية 
في العالم، تعتزم إنتاج ما بني ١٢

و١٥ فيلما سنويا ليتم عرضها في 
دور السينما.

وتعتزم «أمازون» طرح عدد 
قليل من األفالم في دور العرض 
خالل العام املقبل، مع زيادة عدد 

األفالم فيما بعد.
يأتــي ذلك فــي الوقــت الذي 
تبدو فيه خدمات بث األفالم عبر 
اإلنترنــت املتزايــدة خطرا يهدد 
مستقبل دور العرض السينمائي، 
حيــث يتــم حاليا عــرض أغلب 
األعمــال األصلية لوقت أقل وفي 
عــدد أقل من دور الســينما ليتم 
طرحها عبر منصات البث املباشر 
مثل «نتفليكس» و«ديزني بلس» 

و«برامي».
وتنافس منصة «نتفليكس» 
بشــكل خاص دور الســينما من 
خالل عرضها أكثر من فيلم جديد 
كل أســبوع، ليشاهدها اجلمهور 
في املنازل. كمــا عرضت املنصة 
فيلــم «نايفــز أوت»، الذي يضم 
في بطولته دانيال كريغ وكريس 
إيفانز وآنــا دي أرماس، في دور 
السينما األربعاء على ان يستمر 
عرضه ملدة أســبوع، قبل عرضه 

على املنصة الشهر املقبل.

اعتقال ١٠٠ محتال شاركوا 
في أكبر عملية نصب ببريطانيا

لنــدن ـ د.ب.أ: أحبطت وكاالت إنفاذ القانون الدولية 
«متجــر احتيال» عاملــي خدع الضحايا بقيمة عشــرات 

املاليني من اجلنيهات اإلسترلينية.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» لألنباء، أن شرطة العاصمة 
البريطانية لندن قالت أمس إنها أغلقت موقع «آي سبوف» 
لالحتيــال، واعتقلــت أكثر من ١٠٠ شــخص في اململكة 

املتحدة فيما يتعلق بالقضية.
وعملت شرطة لندن، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي األميركي، ووكالة تطبيق القانون األوروبية 

«يوروبول»، والسلطات الهولندية لتنفيذ االعتقاالت.
وســمح «آي سبوف» للمحتالني، الذين دفعوا بعملة 
بيتكويــن، بإخفاء أرقام هواتفهم، لــذا يبدو أنهم كانوا 
يتصلون من البنوك الكبرى، مبا فيها «باركليز» و«أتش 
أس بي سي» و«لويدز» خلداع الناس باعطائهم تفاصيل 
شــخصية. واتصل احملتالون مبا يصل إلى ٢٠ شخصا 
كل دقيقــة، وحصل «آي ســبوف» على نحو ٣٫٢ ماليني 
جنيه إسترليني (٣٫٩ ماليني دوالر) خالل فترة ٢٠ شهرا 
من هذا املخطط. وقالت شــرطة لندن إن اخلسائر املبلغ 
عنها نتيجة مكاملات «آي ســبوف» والرســائل النصية 
تبلغ حوالــى ٤٨ مليون جنيه إســترليني، مضيفة أنه 
نظرا لعدم اإلبالغ عن االحتيال بشــكل كبير، يعتقد أن 

املبلغ الكامل أعلى من ذلك بكثير.

سوري مخمور تهّجم على مالزم بالسكني
مبارك التنيب

أخضع وافد سوري للتحقيق على خلفية اتهامه بالتهجم على ضابط 
في وزارة الداخلية برتبة مالزم مستخدما سكينا وكذلك للسكر البني.

وقال مصدر أمني إن ضابط برتبة مالزم سجل قضية في مخفر شرطة 
ميدان حولي، مشيرا إلى انه تلقى بالغا بوجود مشاجرة في منطقة حولي، 
حيث شاهد سوريا من مواليد ١٩٩٥ في حالة غير طبيعية ويحمل سكينا، 
ولــدى الطلب منه الصعود الى الدوريــة الذ بالفرار بعدما هدد الضابط 
بالسكني. وأضاف: بعد ساعة من الواقعة حضر املتهم، الذي قال انه كان 
فــي طريقه إلى منزله وفي حالة غير طبيعية نتيجة احتســاء الفودكا، 
وحصلت بينه وبني شخصني مجهولني مشكلة وفوجئ بحضور الدورية، 
وأنه هرب خوفا من القبض عليه، ولكن أسرته نصحته بتسليم نفسه، 
وبسؤاله عن تهجمه على الضابط انكر، وبسؤاله عن مصدر الفودكا التي 

جعلته في حالة غير طبيعية التزم الصمت.

ملشاهدة الڤيديو


