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

البقاء هللا

٨٤ عاما - الصليبخات - ق٣ - ش١١٢ وندان مذيخر الوندان:
- ج٦ - م٣٥ - ت: ٦٦٤٥٥٤٥٧ - ٩٧٧٧٧٤٣٥ - شيع.

فاطمة أحمد علي مندني: (زوجة فرج حسني فرج الفاضل) ٧٢
عامــا - الرجال: خيطان اجلنوبي - ق١ - ش١٤٠ - م٤٣ - ت: 
٩٩٦٥٦٩٣٩ - النساء: خيطان اجلنوبي - ق١ - ش١٤٥ - م١٧

- ت: ٩٧٧٤٤٣٩١ - شيعت.
٤٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  ضاري هشام داود النصراهللا:

٦٧٠٠٣٠٠٢ - ٩٩٨٥٩٣٣١ - شيع.
٥٦ عاما - الرجال: العزاء في  حبيب أحمد سالم اخلشــان:
املقبرة - ت: ٩٨٥٥٣٥٥٢ - النســاء: جابــر األحمد - ق١ - 

ش١٥٧ - م٩ - شيع.
٦٨ عاما - الرجال:  أحمد عبدالوهاب عبداحلســني علي النقي:
مسجد النقي - ت: ٩٩١١١٩٩٣ - النساء: ضاحية عبداهللا السالم 
- ق٢ - ش٢٥ - م١٣ (عصراً فقط) - ت: ٩٧٩٥٦٥٩٧ - شيع.

٨٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  حســني محمد ناصر العمر:
٩٩٩٣٤٤٣٠ - الدفن التاسعة صباحا.

«وجهي تغير بعد كسر ذقني»
املمثــل  إيفــرون،  ٭ زاك 
األميركي، يرد على شائعات 
خضوعه لعملية جتميل للوجه، 
ويؤكد أن وجهه تغير بالفعل 
جراء كسر ذقنه بعد ارتطامه 
بنافورة رخامية داخل منزله.

«املليارديــرات يســتحقون أن 
أستغلهم»

املمثلة  ٭ جوليا فوكــس، 
األميركية، تهاجم املليارديرات، 
وتؤكد: ينبغــي إعادة ثروة 

املليارديرات إلى املجتمع.

«تعبت من البحث عن أدوار جيدة»
٭ إيفــا منديــز، املمثلــة 
األميركية، تفصح عن سبب 
التمثيل والتفرغ  اعتزالهــا 
لتربيــة طفلتيها في املنزل 

منذ ١٠ سنوات.

«قد تستخدم ملراقبة البيوت وانتهاك 
خصوصيتها»

٭ إريك تراوت، محام أميركي 
من كاليفورنيا، يؤكد احلاجة 
لتشــريعات جديــدة تنظم 

استخدام طائرات الدرون.

أبعد من الكلمات

a

ش

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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

الغبار مستمر والرطوبة 
سترتفع إلى ٦٠٪ حتى 

يوم اجلمعة.

دراسة: ٨٠٪ زيادة 
في الزهامير لدى املسنني 

بسبب «كورونا».

ديروا بالكم.وما خفي أعظم!

أمن

مصادرة مليون و٧٠٠ ألف حبة 
كبتاغون داخل شحنة من العنب 

في لبنان قبل وصولها الكويت

القبض على عصابة سداسية 
أفريقية زّورت العملة الكويتية

«الداخلية» حتّذر: كبسوالت 
الريكا مغشوشة ومسرطنة

.. وتعلن عن اإلبعاد الفوري ألي 
وافد يصطاد في جون الكويت

الكويت: محمد اجلالهمة - بيروت: يوسف دياب

أعلن وزيــر الداخلية والبلديات فــي حكومة تصريف 
األعمال في لبنان بسام مولوي عن «ضبط األجهزة األمنية 
اللبنانية، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، تفوق املليون 
حبة، في مرفأ بيروت، كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، 

وجهتها األولى جمهورية السودان، ومن ثم الكويت».
إلى ذلك، قال مصدر أمني لـ «األنباء» إن االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات في الكويت بقيادة العميد محمد قبازرد 
وصلت إليها معلومة عن استهداف الكويت بحاوية محملة 
باملواد املخــدرة، وعليه مت نقل املعلومات إلى وكيل قطاع 
األمن اجلنائي اللواء حامد الدواس الذي وجه باإليعاز إلى 
تكليــف املكافحة في لبنان بنقل هذه املعلومات إلى وزارة 
الداخلية اللبنانية، حيث قامت السلطات اللبنانية باتخاذ 
ما يلزم من إجراء واحليلولة دون خروج الشحنة املخدرة 

إلى السودان ومنها إلى الكويت حسب املخطط.
ولفت املصدر إلى تعمد املهربني مترير الشحنة الى دولة 
أخرى بخالف لبنان للتمويه واعتقاد املهربني ان الشحنة 
ميكن ان تتسرب لتصل الى الكويت، مشيرا الى ان الشحنة 

املضبوطة تقدر مبليون و٧٠٠ ألف حبة.

مبارك التنيب 

ألقى رجــال إدارة مباحث مبارك الكبير القبض على 
تشكيل عصابي مكون من ٦ أفارقة تخصص في تزوير 

العملة احمللية وااليقاع بالعديد من الضحايا.
وقال مصدر أمني إن تعرض مبلغني للنصب وترويج 
عمــالت مزورة دفــع برجال املباحث الى تشــكيل فريق 
عمــل وحتديد هوية العصابة وتوقيفهم وحتويلهم إلى 

جهة االختصاص.

حذرت وزارة الداخلية 
مــن تعاطي كبســوالت 
رصدت مؤخرا باعتبارها 
الالريكا، مشيرة  حبوب 
الى ان قطاع األمن اجلنائي 
ممثال فــي االدارة العامة 
للمخدرات تبني له وبعد 
فحــص كميات مــن هذه 
الكبسوالت انها كبسوالت 
معبــأة وحتتــوي علــى 
التي  الفيناســيتني  مادة 
كانت تستخدم في الطب 
البشري والبيطري ومت 
منعهــا من االســتعمال الطبي منذ الســبعينيات، ألنها 

شديدة السمية ومسرطنة.
وأضافــت ان هذه املواد أيضــا توثر على عدم مقدرة 
الدم على حمل األوكسجني بالدم، مما يتلف عضلة القلب 
وتؤدي إلى مشاكل خطيرة في التنفس وتسبب الوفاة.

سعود عبدالعزيز

أكدت وزارة الداخلية أنها ستقوم باإلبعاد الفوري ألي 
وافد يضبط داخل جون الكويت وهو يقوم بالصيد مخالفا 
التعليمات. تأكيــد وزارة الداخلية بهذا اخلصوص جاء 
عقب ضبط وافدين من اصل ٣ رصدوا يقومون بالصيد 

داخل منطقة احليشان (جون الكويت).
وقالــت الوزارة في بيان صحافي ان ضبط الوافدين 
جاء عقب مطاردة ومتكن أحد الصيادين من الفرار وإنه 

جار ضبط الوافد الهارب وإبعاده وزميليه.

شحنة العنب امللغمة باحلبوب

املضبوطات تنوعت بني عمالت جاهزة ومواد تستخدم في التزييف

حبوب الالريكا املغشوشة

قلب سمكة «محفوظ بشكل 
جميل» منذ ٣٨٠ مليون عام

لندنـ  د.ب.أ: يعتقد 
العلماء أنهم اكتشفوا 
ما ميكن أن يكون أقدم 
قلــب علــى اإلطالق، 
والــذي يعود تاريخه 
إلــى ٣٨٠ مليون عام. 
وذكرت وكالة األنباء 
ايه  البريطانيــة (بي 
ميديا) أن هذا العضو 
العضلي خاص بسمكة 

فكية متحجرة سبحت في املياه خالل العصر الديفوني، 
منذ ما بني ٤١٩ و٣٥٩ مليون سنة.

وأشــارت إلى أنه باإلضافة إلى القلب «احملفوظ بشكل 
جميل»، وجد الباحثون أيضا معدة وأمعاء وكبد متحجرين.

وتشــير النتائج، التي نشرت في مجلة «ساينس»، إلى 
أن األعضاء خاصة بجسم سمكة من عائلة املفصليات، وهي 
مجموعة منقرضة من األسماك املدرعة التي لها تشريح مشابه 
لسمك القرش احلديث، وفقا للعلماء. ويعقد العلماء األمل في 
أن يسلط هذا االكتشاف الضوء على كيفية تطور املخلوقات، 
مبا في ذلك البشــر. وكان قد مت العثور على احلفريات في 

تكوين جوجو في منطقة كيمبرلي غربي أستراليا.

احلفرية تعود لسمكة مدرعة 

صور غير منشورة إلليزابيث الثانية في كينيا..
دخلت إليها أميرة وخرجت منها ملكة

نيروبــي ـ أ.ف.پ: إليزابيث الثانية 
تبتســم ألطفال أفارقة يلوحون بأعالم 
صغيــرة، أو تنزل من «القطار امللكي»، 
أو تصافح فتى صغيــرا دفعه فضوله 
إلى االقتراب منها.. هذه عينة من صور 
كثيرة للملكة البريطانية الراحلة كانت 
ترقد لسنوات في أرشيف املصور الكيني 

الشهير محمد أمني.
هذه الصور باألبيض واألسود التي 
اطلعت عليهــا وكالــة «فرانس برس» 
تعكس ســهولة في االقتراب من امللكة 
ال ميكن تخيلهــا في زمننا احلاضر، إذ 
تظهر على سبيل املثال أجواء ودية كانت 
تســود لقاءاتها مع الرئيس الكيني في 

كل زيارة لها إلى البلد األفريقي، وتبني 
الصور ثالثة لقاءات من هذا النوع على 

األقل.
وكانت إليزابيث الثانية، التي توفيت 
األسبوع املاضي عن ٩٦ عاما، على عالقة 
خاصة بكينيا، حيث كانت موجودة عند 
تلقيها نبأ وفاة والدها سنة ١٩٥٢، وقد 
وصلت إلى هذه املستعمرة البريطانية 

حينها أميرة، وخرجت منها ملكة.
متسلحا بالكاميرا في يده، غطى محمد 
أمني خالل حياتــه كل الزيارات امللكية 

في كينيا.
وقد حقق هذا املصور شهرة كبيرة 
مــع صور صادمة التقطها إبان املجاعة 

في إثيوبيا عام ١٩٨٤ وسلط من خاللها 
الضوء عامليا على هذه املأساة، ويزخر 
سجله بحوالي ثالثة ماليني صورة طيلة 

مسيرته الطويلة.
وقــاد محمــد أمــني لعقــود شــركة 
«كاميرابيكس» التي كانت تزود وسائل 
إعالمية كثيرة بالصور والڤيديوهات، 
قبل أن ميوت بصورة مأسوية سنة ١٩٩٦
عن ٥٣ عاما جراء حتطم طائرة مخطوفة.

وتســلم جنله ســليم أمني الشــعلة 
عنه في نيروبي حيث يدير احملفوظات 
الضخمة ضمن مجموعة والده اخلاصة 
والتــي تزخر بصور لــم تعرض يوما 

أمام العامة.

(أ.ف.پ) صورة التقطها محمد أمني للقاء بني امللكة الراحلة وأول رئيس لكينيا جومو كينياتا 


