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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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اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

الكويتيون أكثر زّوار 
السعودية خالل عام ٢٠٢١.

«غوغل» يحتفي بالراحل 
عبداحلسني عبدالرضا.

«أبو عدنان» سيبقى خالدًا في 
فنه وبقلوب أبناء وطنه.

أهل واخوان.

«ألن تصريحاته حترضني على أن ألكمه»
امللياردير  إيلون ماســك، 
األميركــي، يجيب مازحا عن 
سؤال: كيف حتدد إذا ما كانت 
تصريحات املطرب الشــهير 
كاني ويســت حترض على 

العنف؟

«ال أستطيع مشاهدة فيلمي: عقلي وأنا»
املغنية  ســيلينا غوميــز، 
األميركيــة، تعتــرف بأنها لن 
تستطيع مشاهدة الفيلم الوثائقي 
الذي أنتجته عن قصة حياتها، 
ألنــه يتعمق في مشــكالتها 

النفسية.

«الوحيد القادر على إنقاذ أميركا»
جون فويت، املمثل األميركي، 
الرئيس األميركي  يعلن دعمه 
الســابق دونالــد ترامب في 
الرئاســة األميركية  انتخابات 

املقبلة ٢٠٢٤.

«اقرأ دورك أو ارحل»
جيمــس كاميــرون، املخــرج 
األميركي، يحكــي عن أول لقاء مع 
ليوناردو دي كابريو لدوره في فيلم 
تايتانيك، حيث رفض دي كابريو قراءة 
دوره بالسيناريو، فحذره كاميرون 
بأنه إن لم يقرأها فسيطرده من الفيلم.

«قابلته مبالبس فيلم البؤساء»
تايلــور ســويف، املغنيــة 
األميركية، تعترف باحلرج لدى 
لقائها باملمثل إيدي ريدمني ألول 
مرة، في مالبس اختبارها لدور 

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

البقاء هللا

٤٢ عاما - احلسينية اجلعفرية - ابتداء  عبداهللا محمد علي العطار:
من يوم اخلميس (صباحاً ومساءً) - ت: ٩٤٠٤١٧٧٩ - شيع.

٧٤ عاما - الرجال: العزاء في  هاشم السيد حسني عبداهللا الكبسي:
املقبرة فقط - ت: ٦٠٠٠١٤٥١ - النساء: جابر األحمد - ق٥ - 

ش٥٠٥ - م ١٢٢١ - ت: ٥٥٨٠٨٠٨٦ - شيع.
٨٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  حمد عبدالعزيز احلمد الصقر:
أو عبر الهاتف أو الرســائل أو الواتساب - ت: ٩٢٢٤٤٤٤٤
- النساء: الشــويخ - ق٤ - ش عبدالعزيز إبراهيم الفليج 
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صباح اليوم .

أمن

«خارج التغطية» بحوزته مخدرات 
من «األحمدي»  إلى «املكافحة»

«غير طبيعي» يهّدد «مالزم أول» 
بالقتل حرقًا ويحرضها على الفسق

ضبط مواطن أمام مقهى بشبو 
وحشيش وأدوات تعاٍط

منصور السلطان

أحالت دوريات النجدة مساء أول من امس مواطنا في 
العقد الثالث من عمره إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بعد ضبطه يقود ســيارته في منطقة األحمدي متعاطيا 

وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.
رجال دوريات جندة األحمــدي وخالل قيامهم بعمل 
نقطة تفتيش مســاء أول من امــس في منطقة األحمدي 
الحظوا مرور سيارة يقودها شخص بحالة تعاط وبعد 
االستعالم عنه تبني أنه مواطن في العقد الثالث من عمره 
وبتفتيشه عثر معه على مواد مخدرة وأدوات تعاط، فتم 

اقتياده الى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.

أحمد خميس

تقدمت مواطنة تعمل بوزارة الداخلية برتبة «مالزم 
أول» إلــى مخفر صبــاح الناصر وأبلغــت عن تعرضها 
للتهديد بالقتل حرقا والتحريض على الفسق والفجور 
والسب عبر رسائل الواتساب من قبل شخص ال تعرفه.

وأوضح مصدر أمني لـ «األنباء» أن املالزم أول وخالل 
تسجيلها القضية والتحقيق معها من قبل محققة املخفر 
تواصل معها اجلاني وأرسل لها رسائل يتوعدها من خاللها 
بالقتل، وكشف أنه يعلم بأنها في املخفر تقدم شكوى.

وتابع املصدر: بعد االســتعالم عن اجلاني اتضح أنه 
مواطن مت اســتدعاؤه الى املخفر وحجزه ملدة يوم واحد 
ومن ثم اطالق صراحه مما دعا املالزم أول إلى االستفسار 
عن ســبب اطالق صراحه دون شروط، حيث من املمكن 
ان يرتكــب جرميته، ليتبني لها أن املواطن لديه ســجل 
في الطب النفسي وانه يعاني اضطرابات نفسية جتعله 
يرتكب امورا ال يعلم عنها، مما دعا املالزم أول إلى التوجه 

للنيابة العامة وتقدمي شكوى ضد املواطن.

محمد اجلالهمة

أحيــل مواطن إلــى اإلدارة العامــة ملكافحة املخدرات 
بأكياس شبو وحشيش وأدوات تعاط كانت بحوزته أثناء 
توقفــه عند أحد املقاهي. وقــال مصدر أمني لـ «األنباء» 
إن دورية تابعة لقيادة عبداهللا الســالم وحتديدا مخفر 
الدسمة اشتبهوا بشخص متوقف بسيارته وعند ترجله 
من املركبة وطلب إثباته ســقطت منه علبة سجائر ومت 
فتحها ليتبني ان بداخلها سجائر حشيش. وأضاف املصدر: 
عند تفتيش الشــخص الذي تبني أنــه مواطن عثر معه 
على أكياس مادة الشبو وكذلك مواد مخدرة وعلى اثرها 

متت إحالة الشخص الى جهة االختصاص.

جانب من املضبوطات 

بدء عرض اجلزء الثاني بدء عرض اجلزء الثاني 
من الفيلم األكثر ربحًا بالتاريخمن الفيلم األكثر ربحًا بالتاريخ

سان فرانسيسكو تدرس استخدام شرطتها «روبوتات قاتلة»
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): عارض مجلس بلدية ســان 
فرانسيسكو الثالثاء قرارا يتيح لعناصر شرطة املدينة استخدام 
روبوتات قادرة على القتل، إال أنه لم يستبعد االقتراح كليا 
وأحاله إلى جلنة مختصة. وأثارت «الروبوتات القاتلة» التي 
كان مقررا نشرها في بعض احلاالت الطارئة جدا كالهجمات 
اإلرهابية أو عمليات القتل اجلماعي، جدال كبيرا عقب تأييد 
مجلس البلدية اســتخدامها األســبوع الفائــت. وانتقد عدد 
كبير من املعارضني هذا اإلجراء، خلشيتهم من أن يؤدي إلى 
زيادة أعمال العنف املمارســة من عناصر الشــرطة. وحتوز 
شــرطة سان فرانسيســكو حاليا عددا كبيرا من الروبوتات 
ميكنها التحكم بها من بعد، وتســتخدمها في حوادث ينبغي 
على الشــرطيني أن يحافظوا فيها على مسافة للتأكد من أن 
املكان آمن. وســيتيح اإلجراء اجلديد اســتخدام الروبوتات 
لوضع «عبوة ناسفة» قادرة على «إعاقة أو إرباك أي مشتبه 
الروبوتات القاتلة ميكنها إرباك املشتبه بهم عبر استخدام متفجراتفيه مسلح أو عنيف يهدد بقتل أشخاص»، بحسب الشرطة.

لنــدن - رويتــرز: بعــد ١٣ عاما من طــرح جيمس 
كاميرون فيلمه (أفاتار)، وهو الفيلم األكثر ربحا على 
اإلطــالق، عرض املخرج اجلــزء الثاني من الفيلم الذي 
طــال انتظاره في لندن الثالثــاء. ويعود اجلزء الثاني 
بعنــوان (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) أو «أفاتار: طريق 
املياه» باملشاهدين إلى عالم باندورا الساحر، حيث حارب 
شعب نافي األزرق في اجلزء األول البشر املستعمرين 

الساعني للسيطرة على املوارد الطبيعية للقمر.
ويعود املمثالن سام ورذينجتون وزوي سالدانا في 
اجلــزء الثاني من الفيلم، الذي تدور أحداثه بعد مرور 
عقد من الزمن، بشــخصيتيهما جيك سولي ونيتيري 

وهما اآلن والدان ولديهما خمسة أبناء.
وتضطرب حياتهما الهادئة في الغابة بسبب عودة 
«شعب السماء»، وهو االسم الذي يطلقه شعب نافي على 
البشــر، ملالحقة سولي. وفي محاولة حلماية أسرتهما 
وعشيرتهما، يهرب سولي ونيتيري وأبناؤهما إلى أرض 

بعيدة ويلجأون إلى عشيرة متكاينا.
وفيلم (أفاتار) الذي عرض للمرة األولي عام ٢٠٠٩

هو األكثر حتقيقا لألرباح على اإلطالق، إذ بلغت قيمة 
مبيعات تذاكره حول العالم ٢٫٩ مليار دوالر. ومن املخطط 

إنتاج أربعة أجزاء أخرى من الفيلم حتى عام ٢٠٢٨.

«تامي» تختار الرئيس األوكراني 
«شخصية العام ٢٠٢٢»

اختارت مجلة تامي األميركية الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي شــخصية عام ٢٠٢٢، قائلة إنه «جسد مقاومة 
بالده» في وجه الغزو الروسي وألهم األوكرانيني ونال إشادات 
عاملية لشجاعته. وعن أسباب منحه لقبها السنوي أشارت 
املجلة إلى أنه رفض مغادرة العاصمة األوكرانية كييڤ عند 
اندالع احلرب في غمار تساقط القنابل الروسية، بل إن املمثل 
الكوميدي السابق حشد مواطنيه في عمليات بث تلفزيوني 
من العاصمة وجاب بالده التي مزقتها احلرب. وكتب رئيس 
حترير املجلة إدوارد فيلسنتال: «سواء كانت املعركة من أجل 
أوكرانيا تثير األمل أو اخلوف، فإن فولودميير زيلينسكي 

حفز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود».

فولودميير زيلينسكي على غالف املجلة

اليابان تستخدم املسّيرات 
في توصيل البريد أبريل املقبل

طوكيو - أ.ش.أ: أعلنت هيئة البريد اليابانية اعتزامها 
استخدام الطيارات املسيرة (طائرات دون طيار) بدءا من 
أبريل املقبل، وذلك بعد تخفيف القيود املتعلقة باستخدامها 
في البالد. وذكرت هيئة اإلذاعة اليابانية (إن إتش كيه) 
أن الهيئة كشــفت عن الطيارة التي سيجري استخدامها 
في حدث في العاصمة طوكيو قائلة إن استخدامها سيوفر 
الوقت والتكلفة بشكل واضح. وتابعت الشبكة أن الطائرات 
املخطــط الســتخدامها ميكنها حمل طــرود يصل وزنها 
إلى خمســة كيلوغرامــات والطيران ملســافة تصل إلى 
٣٥ كيلومتــرا. وكانت احلكومــة اليابانية عدلت االثنني 
قانونا للسماح برحالت الطائرات دون طيار فوق املناطق 
املأهولة بالسكان. لكن الهيئة تقول إنها تخطط للبدء في 
استخدام الطائرات في املناطق اجلبلية واجلزر النائية 

أوال إذ تواجه نقصا حادا في العمال في تلك املناطق.

الطائرات املسيّرة ستدخل اخلدمة في أبريل


