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اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«فرنسيتي مسؤولة عن حدتي»
إيفا غرين، املمثلة الفرنســية، 
تفســر حملكمة بريطانية، رسائلها 
الغاضبة عبر الواتســاب، مع طاقم 
العمل في فيلمها امللغى: وطني، خالل 
قضيتها ضد منتجي الفيلم للحصول 

على أجرها، رغم إلغاء الفيلم.

«أبحث عن دور رومانسي»
ديڤيد باتيستا، املمثل واملصارع 
األميركي، يقول إنه ال يفهم سبب 
إحجام منتجي هوليوود عن توظيفه 
في أدوار رومانسية، ويضيف: هل 

أنا عدمي اجلاذبية لهذه الدرجة؟.

«صحتي لم تعد حتتمل جوالت السفر»
أوزي أوسبورن، املغني األميركي 
(٧٤ ســنة) يعلن إلغاء كل جوالته 
الغنائية املزمعــة في أوروبا لألبد، 
بعد خضوعه لعملية جراحية بالعمود 

الفقري.

«النوم ٨ ساعات يوميا أهم من التدريب»
بول راد، املمثل األميركي، يكشف 
عن ســر احتفاظه مبظهر الشباب 
رغم جتاوزه سن ٥٣ عاما، ويضيف:
ال تقطع نومك لتذهب إلى التدريب.

أبعد من الكلمات

العظمى: ١٨
الصغرى:  ٠٧

أعلى مد: ١٢:١٨ ظ ـ ٠٩:٤٦ م
أدنى جزر: ٥:٣٦ ص ـ ٤:٤٤ م 

٥:١٥الفجر
٦:٣٦الشروق

١٢:٠٢الظهر
٣:٠٦العصر

٥:٢٨املغرب
٦:٤٦العشاء

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

البقاء هللا

طريفة حمود سنان العدواني: (أرملة حمدان مبارك سنان العدواني) 
٨٧ عاما - الرجال: العمرية - ديوان العداوين - ت: ٩٩٨٢٤٤١٤ - 
النساء: العمرية - ق٤ - ش٣ - م١٠ - ت: ٢٤٧١٦٠٠٧ - شيعت.

٨٥ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد سليمان حمد الودعاني:
- ت: ٩٩٧٩٢٥٥٧ - ٩٩٧١٢٥٤٧ - النساء: القادسية - قطعة ٧
- شارع ٧٩ - منزل ٣ - ت: ٩٩٤٧٠٠٠٠ - ٩٩٢٢٠٢٠٢ - شيع.

سكينة محمد علي عبدالغفور: (أرملة مصطفى محمد أحمد الكندري) 
٧١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت الرجال: ٩٩٧٠٣٥٣٩ - 
النساء: مبارك الكبير - قطعة ٣ - شارع ٢٠ - منزل ٧ - شيعت.
٨٩ عاما - الرجال: الدوحة - ق٣ رمضان شــالح عليوي السعيدي:
- ش٤ - منــزل ٣٨ - جــادة ١ - ت: ٩٩٥٠٧٦٦٧ - ٩٩١١١٧٧٤

- النســاء: الدوحة - ق٣ - ش٤ - منــزل ٣٨ - جادة ١ - ت: 
٩٧٨٨٥٣٣٥ - ٩٧٨٤١٠٠٠ - شيع.

٧٣ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  طواري محمد سعد الدوسري:
- ت الرجال: ٦٦٩٥٥٣٦٦ - ٩٦٦٧٤١١١ - النساء: صباح األحمد 
٣ - قطعــة ٣ - شــارع ٣١٠ - منزل ٢٧٢ - الدفن بعد صالة 

الظهر (اليوم اجلمعة).
٧٢ عاما - الرجال - النساء: حسينية  سعد حسني أحمد بوحمد:

آل بوحمد - ت الرجال: ٩٠٠٠٩٠٣٩ - شيع.
عجنة قبالن داحي العازمي: (أرملة عبداهللا مجبل الشتلي العازمي) 
٨٨ عاما - الرجال: الفحيحيل - قطعة ٩ - شارع ٢٤ - منزل 
١١ - ت الرجال: ٩٩٠٨٦٥٤٦ - ٥٠٦٠٨٧٨٨ - النساء: الفحيحيل 

- قطعة ٩ - شارع ٢٣ - منزل ١١ - شيعت.
٩٣ عاما - الرجال - النساء: الشامية  مساعد محمد اجلاراهللا اخلرافي:
- ق٩ - ش٩٥ - م٦ - ت الرجال: ٩٩١١١٧٠٠ - ٩٩٨٦٠٠٦٠ - ت 

النساء: ٦٠٦٠٠٠٦٠ - ٩٩٦٥٠٣٠٣ - شيع.

اقتراحات للحد من ظاهرة 
«غش الطلبة» والتفوق الوهمي.

«غوغل» ترّد على خطر منافسة 
روبوت «تشات جي بي تي» باختبار 

روبوت محادثة خاص بها.

ال صدارة وال تقّدم من دون 
العقوبة بروحها ما حتّل املشكلة.. مواكبة التكنولوجيا.

احلّل يبدأ مع أولياء األمور.

ضبط مخدرات وغير طبيعيني 
ومخالفني في «املهبولة» و«املنقف»

محمد اجلالهمة

نفذت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع العمليات واملرور 
حملة أمنية موسعة وجرى في احلملة تطويق منطقتي 
املهبولة واملنقف وأسفرت احلملة التي شارك فيها ما ال 
يقل عــن ١٠٠ ضابط وضباط صــف ودورية عن ضبط 
شخصني بحيازة مواد مخدرة و٣ اشخاص كانوا في حالة 
غير طبيعية جراء تعاطي مخدرات أو مواد مسكرة، وكذلك 
ضبط مخالفي قانون إقامة، وحترير نحو ٣١٠ مخالفات 
مرورية متنوعة منها مخالفات لدراجات توصيل طلبات.

وأكد مصدر امني لـ «األنباء» ان احلملة اعد لها جيدا، 
حيث اقيمت في الفترة الصباحية وفي توقيت ال يتسبب 
فــي ازدحــام او تأخير املوظفني ويحصــد اكبر عدد من 
املخالفني واملطلوبني، مؤكدا ان املتعاطني وحائزي املخدرات 
واخلمور احيلوا للمكافحة، أما املخالفون ومن لم يعثر 

معهم على اثبات فأحيلوا الى املخافر.

مخدرات وأدوات تعاٍط ضبطت في احلملة

«NFT» مواطن تعرض للنصب بـ ٦٠٠٠ دينار مقابل
عبداهللا قنيص

كما تتطــور كل جوانب 
احليــاة، تتطــور اجلرمية، 
ومن أهــم جوانــب التطور 
ما يشــهده العالم حاليا من 
ثــورة تكنولوجيــة حولت 
كثيــرا مــن شــؤون حياتنا 
إلى إلكترونيــة. من ذلك ما 
ظهر من تداول ألعمال فنية 
بصيغة NFT، وهو ما يتصل 

مواطــن أبلــغ عــن تعرضه 
للنصــب علــى يــد معلــوم

بـ ٦٠٠٠ دينار.
وفي تفاصيل القضية كما 
رواها مصدر أمني لـ «األنباء»، 
فقد ابلغ املواطن عن تعرضه 
للنصــب واالحتيال من قبل 
مواطن حدد اسمه في البالغ 
مببلغ مالي ٦٠٠٠ آالف دينار 
مقابل شراء «NFT» من قبل 
املشكو في حقه. ومت تسجيل 

القضيــة في مخفر شــرطة 
السرة حتت عنوان «نصب 
واحتيال»، هذا وجار استدعاء 
املدعــى عليه للتحقيق فيما 

نسب إليه من اتهامات.
يذكــر أن NFT هي رموز 
غير قابلة لالستبدال، حيث 
التكنولوجيا  تستخدم هذه 
في إصدار شــهادات توثيق 
مرتبطــة بعمل افتراضي ما 

يجعله فريدا من نوعه.

مبا قد تكون أول قضية من 
نوعهــا في الكويــت. فعلى 
الرغــم من تشــعب مســألة 
التشــفير االلكتروني ورغم 
اتقــان البعــض التعامل مع 
هــذا العالــم اجلديــد فإنــه 
التزال هناك ثغرات وخفايا 
قد تكلف الشخص مدخراته 
ليجد نفسه وقد فقد الكثير 
او يكتشف انه اشترى الوهم. 
هذا مــا يبدو أنــه حدث مع 

كمني يسقط لصني سرقا ١٠٠ دراجة هوائية
مبارك التنيب

فوجــئ رجــال مباحــث 
حولــي لدى تفتيــش غرفة 
مصريــني ضبــط أحدهمــا 
متلبسا بسرقة دراجة هوائية 
بوجود ١٣ دراجة كانا بصدد 
بيعها عبر اإلنترنت، واعترف 

من منــازل وافدين في نطاق 
محافظــة حولي دفــع رجال 
املباحث الى تشكيل فريق عمل، 
حيث متت مشــاهدة شخص 
يدخــل الــى احــدى البنايات 
ويخرج يقود دراجة هوائية، 
وعليه مت ضبطه وتبني انه من 
مواليد ١٩٨٥ وبالتحقيق معه 

قــال انه وآخــر يدعى (أ.س) 
ضبط الحقا قاما وعلى مدار 
االشــهر املاضية بالتنقل بني 
العمارات ويسرقان الدراجات 
التــي يتركهــا الســكان أمام 
مساكنهم أو يقومون بربطها 
في الســلم وإن استلزم االمر 

يكسران األقفال.

يبيعان املسروقات عبر اإلنترنت بربع ثمنها

الوافدان بأن اجمالي الدراجات 
التي سرقاها على مدار أكثر 
من عــام تقــدر بنحــو ١٠٠

دراجة قاما بتصريفها وبيعها 
بأســعار تصل الى ٢٥٪ من 

قيمتها احلقيقية.
وقال مصدر أمني ان تعدد 
بالغات سرقة دراجات هوائية 

أمن

الشرطة األميركية تقتل 
أسود آخر «مبتور الساقني»

لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): تطول الشرطة اتهامات جديدة 
باســتخدام القوة املفرطة بعد وفاة أميركي من أصل أفريقي 
مبتور الســاقني في كاليفورنيا، حيث قتل بأيدي شرطة في 
مدينــة هانتغتون بــارك أثاء تدخلها لوقف هجوم بســكني. 
وأثــارت مقاطع ڤيديو مختلفــة حملاولة اعتقال أنتوني لوي 

جدال األربعاء.
فقد أظهرت صور التقطها مارة الرجل البالغ من العمر ٣٦

عاما وهو يترك كرسيه املتحرك ليحاول الركض على ما تبقى 
من ساقيه بينما يوجه عدد من رجال الشرطة أسلحتهم إليه.

لم تظهر اللقطات بشكل واضح ما جرى الحقا، ولكن ثبت 
أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على لوي، ما أدى إلى وفاته.

وكانت محاولة االعتقال جرت اخلميس املاضي، لكن مقاطع 
الڤيديو لم تظهر إال مؤخرا وسط جدل إثر تعرض رجل أسود 
آخر هــو تايري نيكولز (٢٩ عاما)، للضــرب املبرح على يد 
شرطة ممفيس في أوائل يناير، ما أدى إلى وفاته بعد ٣ أيام. 
وبحسب شرطة هانتغتون بارك وهي مدينة صغيرة واقعة 
في ضاحية لوس إجنيليس، فقد تدخل عناصرها خالل هجوم 

بسكني من قبل رجل على كرسي متحرك.

لقطة من الڤيديو تظهر ابتعاد أنتوني لوي عن الشرطي الذي يطارده

بيونسيه تطلق أول جولة غنائية من ٦ سنوات في مايو
لوس أجنيليس - (أ.ف.پ): 
النجمــة األميركيــة  أعلنــت 
بيونســيه األربعاء عن جولة 
غنائيــة مرتقبة لها في أوروبا 
وأميركا الشــمالية بــني مايو 
وأسبتمبر ترمي إلى الترويج 
أللبومها «رينيسانس»، وذلك 
قبــل أيــام على حفلــة توزيع 
جوائــز «غرامي» املوســيقية 
التي حظيت فيها املغنية بالعدد 

األكبر من الترشيحات.
وتتضمن جولة بيونسيه 
حفالت في مختلف أنحاء أوروبا 
بني ١٠ مايو حتى ٢٧ يونيو، ثم 
في الواليات املتحدة وكندا بني ٨

يوليو و٢٧ سبتمبر. وأشار بيان 
للمغنيــة إلى أن هذه احلفالت 
«تشــكل أول جولــة غنائيــة 
منفردة لها حتييهــا منذ أكثر 

من ٦ سنوات».
«فرايتــي»  مجلــة  ورأت 
املتخصصة أن إعالن بيونسيه 
عن جولتها املرتقبة قبل أربعة 
أيــام مــن الــدورة اخلامســة 
والستني لتوزيع جوائز «غرامي 
املوســيقية األحــد فــي لوس 

أجنيليس، لم يكن مصادفة.
وأفادت املجلة باحتمال بأن 
تقــدم بيونســيه عرضا خالل 
حفلــة «غرامي» وقــد يرافقها 
زوجهــا مغنــي الــراب ورجل 
األعمــال جــاي زي. ونالــت 
بيونســيه تســع ترشــيحات 
في املكافآت املوازية بأهميتها 
موسيقيا جلوائز األوسكار، مما 
ادخلها في منافسة شديدة مع 
مغنية البوب البريطانية آديل 
بيونسيهالتي حظيت بسبع ترشيحات.

فرنسا: القبض على «مافيوزو» 
إيطالي بعد فرار ١٦ عامًا

باريسـ  د.ب.أ: ذكرت الشرطة اإليطالية كارابينيري أمس 
اخلميس أن الشــرطة الفرنســية احتجزت أحد أفــراد مافيا 
ندراجنيتــا اجلنوب إيطالية، والــذي كان هاربا ألكثر من ١٦
عاما. وعثرت الشــرطة على إيدارجو جريكو، الذي يبلغ ٦٣

عاما، في سانت-اتيان في جنوب شرق فرنسا. وكانت محكمة 
إيطاليا قد أصدرت حكما باملؤبد بحقه في ٢٠٠٦ لقتل شقيقني 
في كوزنسا بجنوب إيطاليا والشروع في قتل آخر في ١٩٩١.

وجرى تعقب جريكو من جانب وحدة بالشرطة اإليطالية 
متخصصة في التحقيق في اجلرمية املنظمة، وكشفت الوحدة 
شبكته الداعمة في حتقيق كان يجري منذ ٢٠١٩، وأفاد تقرير 

الشرطة بأن االعتقال مت من دون وقوع حوادث.
ورحب وزير الداخلية اإليطالي ماتيو بيانتيدوسي باالعتقال، 
وأشاد بالتعاون بني السلطات اإليطالية والفرنسية من خالل 

منظمة الشرطة اجلنائية الدولية (انتربول).

إيدارجو جريكو

ضوء أخضر لتقليل السيارات في جزيرة مينوركا اإلسبانية

برشلونة - (أ.ف.پ): باتت سلطات 
جزيــرة مينوركا، إحدى أكثر الوجهات 
السياحية املعروفة في إسبانيا، قادرة 
على احلد من عدد املركبات التي تدخلها، 
في خطوة ترمي إلى حماية بيئتها، على 
ما أعلــن برملان جزر البليــار اإلقليمي 

األربعاء.

وتبنى البرملان قانونا يتيح حلكومة 
اجلزيــرة «تقييــد دخــول أي نوع من 
السيارات ذات احملركات إلى مينوركا» 
و«فــرض عدد أقصى من املركبات التي 
ميكنها الســير في اجلزيرة خالل فترة 

محددة»، بحسب نص القانون.
كذلك، يتيح القانون لسلطات اجلزيرة 

احلد من عدد املركبات املستأجرة التي 
ميكن أن تدخــل اجلزيرة، ونص كذلك 
على تنظيم األنشطة البحرية واخلدمات 
واملنتجعات على الشواطئ. ومينوركا 
هــي إحدى جزر البليار الثالث الكبيرة 
إلــى جانب مايوركا وإيبيزا، وتشــتهر 

مبناظرها الطبيعية اخلالبة.

مينوركا هي إحدى جزر البليار الثالث الكبيرة

ملشاهدة الڤيديو

للمرة األولى منذ ٢٠ عامًا.. 
اجلرمية باليابان تعاود االرتفاع

طوكيو - د.ب.أ: أعلنت الشرطة الوطنية في اليابان، 
أمس اخلميس، عن ارتفاع معدل اجلرائم اجلنائية بالبالد 
خالل عام ٢٠٢٢ بنســبة ٥٫٩٪، مقارنة بعام ٢٠٢١، حيث 
وصلــت إلى ٦٠١ ألف و٣٨٩ جرميــة، وهي زيادة حتدث 

ألول مرة منذ ٢٠ عاما.
وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع عدد جرائم الشوارع، 
مثل حاالت سرقة الدراجات، بعد تخفيف قيود كوفيد- ١٩، 
بحسب ما أوردته وكالة أنباء «جي جي برس» اليابانية.
وقالــت وكالة الشــرطة الوطنيــة اليابانية إن البالد 
تواجــه موقفا خطيرا فيمــا يتعلق باجلرائم، في خضم 
تصاعد الهجمات اإللكترونية وعمليات االحتيال اخلاصة، 

وإساءة معاملة األطفال.
وسار عدد اجلرائم في اليابان في اجتاه تنازلي، بعد 
أن بلغ ذروته، بواقع ٢٫٨٥ مليون جرمية في عام ٢٠٠٢، 
بفضل جهود الشرطة وانتشار استخدام املعدات األمنية، 
حيث وصل إلى أدنى مســتوى له بعــد احلرب العاملية 
الثانية للعام الســابع على التوالي في ٢٠٢١. وانخفض 
عــدد جرائم الشــوارع خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بشــكل 
رئيســي بســبب القيود الســلوكية جراء أزمة ڤيروس 

كورونا املستجد.


