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

البقاء هللا

٧٩ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  مجرن عيسى مجرن اللوغاني:
٦٢٢٢٠٦٤٨ - ٦٦٣٣٥٠٠٠ - شيع.

٧٤ عامــا - الرجال: حسينية  عبداخلالق حسني غلوم البلوشــي:
البلوش - اجلابرية - ت: ٩٧٨٧٢٣٤٣ - النساء: القصور - ق٣

- ش١٥ - م٢١ - ت: ٩٠٠٦٠٠٤٧ - شيع.
٣٣ عاما - الرجال: العزاء في  إبراهيم عبدالعزيــز إبراهيم النبهان:
املقبرة فقط - ت: ٦٦٦٦٠٦٦٣ - ٥٥٤٤٤٥٠٠ - النساء: كيفان 

- ق٢ - ش٣٠ - م١ - ت: ٦٦٦٢٢٥٥٥ - ٩٧٧٦١١٨٨ - شيع.
٦٠ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  علي حسني أحمد السميط:
فقط - ت: ٥٥٠٥٥٠٦٩ - ٥٥٦٠٨٨٠٨ - النساء: العمرية - ق١

- ش٣ - م١٧ - ت: ٦٦٤٩٢٢٨٣ - شيع.
٧٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر حرمييص صقر الرشيدي:
فقط - ت: ٩٩٩٠٠٩١٩ - النســاء: الشهداء - ق٢ - ش٢٠١ - 

م٨١ - شيع.
٥٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  أنور جاسم عبداهللا العصفور:

٥٦٥٣٣٦٦٠ - شيع.
٧٨ عاما - الرجال: مسجد الوزان -  خالد عبداهللا جاراهللا فرس:
غرب مشرف (االثنني والثالثاء) - ت: ٦٠٧٧٧٧٦٠ - النساء: 
اجلابرية - ق٩ - ش٣ - م٦ - (من االثنني إلى األربعاء عصرا 

فقط) - شيع.
٢٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  لطيفة حسني علي العنزي:

٦٦٦٦٤٢٣٧ - ٦٥٨٨٣٣٩٨ - شيعت.
٨٠ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  خالد فالح خالد الرشيدي:

٥٥٩٤٠٤٠٤ - شيع.
٦٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  زكية عجمي عامر البصيــر:
فقط - ت: ٩٦٦٩٢٢٥٨ - النساء: السالم - ق٢ - ش٢٠١ - م١٠

- ت: ٩٠٠٧٦٧٨٨ - شيعت.

«أحتدى التقاعد الستيني»
امللقــب  أالن روبــرت، 
سبايدرمان الفرنسي، ينجح 
في تســلق ناطحة سحاب 
ارتفاعها ٤٨ طابقا، دون حبال 
أمن، في عيد ميالده الستني 
ليثبـــت لفرنسا والعالــم 
أن سن الستني ال يحتــــم 

التقاعــد.

«أول موتوسيكل طائر»
اكس تريزمــو، هو أول 
موتوسيكل طائر في العالم، 
من إنتاج الشــركة اليابانية 
ايرونــز تكنولوجي، وهو 
مســتوحى من أفالم ستار 

ورز.

«نعم، أقود سيارتي بنفسي»
املوديل  كايلي جينيــر، 
األميركيــة، تــرد على من 
انتقدوا ڤيديو صورته لنفسها 
عبر تيــك توك أثناء قيادتها 
السيارة، وتؤكد: ما أزال أقود 

سيارتي بنفسي.

«أجنبت الطفل التاسع»
نيك كانون، املذيع األميركي، 
يعلن إجناب أول طفل له من 
املوديل األميركية النيشا كول، 
حيث أجنب ٨ أطفال آخرين 
من زوجات أخريات، بينهن 

املغنية ماريا كاري.

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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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

استدعاء املكلفني بأداء 
اخلدمة العسكرية من الدفعة 

.٥٠

تقرير: االقتصاد األوروبي يقف 
على حافة الركود.

عاشوا عيال الكويت.العالم كله مشلول!

القبض على ٦ خليجيني وعرب حاولوا تهريب خمور بـ ٤ ماليني دوالر

أمير زكي - محمد اجلالهمة 

أشرف رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزيــر الدفاع ووزير 
الداخلية بالوكالة الشيخ طالل 
اخلالد، وبحضور وزير التجارة 
والصناعــة ووزيــر الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
فهد الشريعان، على فض أحراز 
٣ حاويات حتتوي على ١٨ الف 
زجاجة من املواد املســكرة في 

ميناء الشويخ.
وأشاد اخلالد بجهود رجال 
«املكافحة» و«اجلمارك» وبقدرة 
رجــال األمن على صــد جميع 

محاوالت التهريــب، داعيا إلى 
املزيــد مــن اجلهــود واملتابعة 
املستمرة والوقوف لها باملرصاد، 
مؤكــدا انــه ال تهاون فــي أمن 
البالد وان القانون يطبق على 
اجلميع دون استثناء. إلى ذلك، 
قال مصــدر أمني لـــ «األنباء» 
إن اخلمــور املضبوطــة تقــدر 
قيمتها الســوقية بنحو ١٫٢٦٠
مليــون دينــار (نحو ٤ ماليني 
دوالر)، مضيفا أن رجال مكافحة 
املخدرات أعــدوا خطة لضبط 
املهربني، بالســماح لشــحنتني 
باخلــروج من ميناء الشــويخ 
إليهام من جلبوها بأن مخططهم 

جنــح ومــن ثــم مت تتبع خط 
ســير احلاويات الثالث، حيث 
تبــني ان الشــحنتني كانتا في 
طريقهمــا للتخزين في منجرة 
مبنطقة كبد ومخــزن آخر في 
منطقة ميناء عبداهللا يقع داخل 
جاخور، مشــيرا الى انه جرى 
ضبط ٦ متهمني وهم «خليجيون 
وعرب»، لتتم إحالتهم إلى نيابة 
املخــدرات واخلمور ومصادرة 
املضبوطــات، متهيــدا التخاذ 
ما يلزم من اجراءات قانونية، 
ومــن ثم اتالفها حتت اشــراف 
النيابة العامة. هذا، وقالت وزارة 
الداخلية في بيــان إن العملية 

تضمنت ضبطيتني واستهدفت 
٣ حاويــات وضبــط ٦ متهمني 
شــاركوا في عمليــة التهريب. 
أمــا االدارة العامــة للجمــارك 
فأوضحــت أن احلاوية األولى 
بحجم ٤٠ قدما قادمة من دولة 
خليجية، حتتوي على بطاريات، 
وبتفتيشــها بدقــة عثروا على 
كمية كبيرة من اخلمور خبئت 
بشــكل ســري، فيما اشــتملت 
الضبطية الثانية على حاويتني 
بحجم ٢٠ قدما مت االشتباه بهما، 
وحتتويان علــى بكرات حديد 
ضخمــة ليتضح بعد قصها أن 

بها مواد مسكرة.

املمنوعات ضبطت قبل التخزين في منجرة وجاخور.. واخلالد: ال تهاون في أمن البالد وسنقف للمهربني باملرصاد

رجل إطفاء لدى قيامه بقص إحدى بكرات احلديد الضخمة للكشف عن اخلمور اخلمور املضبوطة على أرضية ميناء الشويخ بعد إعادتها عقب ضبط املتهمني
ملشاهدة الڤيديو

إحالة عسكريني سرقا 
سجائر بـ ٦٠٠٠ دينار 

بدورية إلى «املركزي»

أملاني نسي حقيبة مخدرات 
مبحطة القطار فطلبها من الشرطة!

عبداهللا قنيص

اقتيد عسكريان في األمن العام إلى 
السجن املركزي بأمر من النيابة العامة، 
وذلك بعد االنتهاء من التحقيقات معهما 
وثبوت قيامهما بسرقة كمية كبيرة من 
السجائر تقدر قيمتها بنحو ٦٠٠٠ دينار 

باستخدام دورية أمن عام.
وبحســب إفــادة مصــدر أمني 
لـ«األنباء»، فــإن ٣ مواطنني ميتلكون 
بقــاالت متنقلة على طريق الفحيحيل 
تقدموا ببالغات منفصلة اكدوا من خاللها 
ان العاملني فــي البقاالت ابلغوهم بأن  
عســكريني في دورية قاما بالطلب من 
العمال تسليمهم جميع كروزات السجائر 
التي داخل البقالة مبزاعم انهم يقومون 
ببيعها باجلملة على اشخاص مهربني ومن 
ثم يأمرون العمال بوضع  السجائر في 
الدورية قبل أن يلوذوا بالفرار.  واضاف 
املصدر: قدم املبلغون مقاطع تظهر واقعة 
السرقة، وعليه مت ضبط العسكريني وعثر 
داخل الدوريــة على كروزات وكراتني 

سجائر مت اإلبالغ عن سرقتها.

براونشفايج - د.ب.أ: نسي شاب (٢٢ عاما) حقيبة 
ظهره في محطة القطار الرئيسية مبدينة براونشفايج 
األملانية، ورغم وجود ماريغوانا وأمفيتامينات داخل 
احلقيبة لم يتردد في الذهاب إلى الشرطة الستردادها.

وقالت الشرطة أمس االثنني إن الشاب اتصل بالشرطة 
االحتادية صباح أمس األحد وسأل عما إذا كانت حقيبته 
قد سلمت هناك. وتواصل أحد املسؤولني في الشرطة 
مع شــركة الســكك احلديدية األملانية «دويتشه بان» 
لالستفسار عن احلقيبة، وأكدت الشركة أنه مت العثور 

عليها في احملطة.
وأصيب أفراد الشرطة بالدهشة عندما فتحوا حقيبة 
الظهــر ووجــدوا عبوة بها مســحوق أبيــض بجانب 
املاريغوانــا. واتضــح عبر اختبار عقاقير ســريع أن 

املسحوق عبارة عن مخدر األمفيتامينات.
ومت إبالغ الشــاب بأنــه مت العثور علــى احلقيبة. 
وتوجه الشــاب بعد ذلك إلى مركز الشرطة االحتادية 

لتسّلمها. وهناك تعرف على احلقيبة.

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: فاز فيلم «ذي فايبلمنز» 
لستيفن سبيلبرغ (٧٥ عاما)، الذي يتناول طفولة 
املخرج األميركي وبداياته في عالم السينما، بجائزة 
اجلمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 
األحد، ما يعزز حظوظه للفوز في جوائز األوسكار.

ويتنــاول الفيلم، وهو عمل قريب من الســيرة 
الذاتية، تفاصيل طفولة سبيلبرغ التي تأرجحت بني 
خالفات والديه واكتشافه عالم السينما. ويفترض 
أن يبدأ عرض الفيلم الذي شهد مهرجان تورونتو 
عرضا أول له، في صاالت السينما خالل نوفمبر.

وبعدما تلقــى تصفيقا جماهيريــا كبيرا عقب 
عرضه األســبوع الفائت في املهرجان، حاز الفيلم 
األحد جائزة اجلمهور التي يكتفي املهرجان الكندي 
مبنحها وال يعطي جوائز على غرار السعفة الذهبية 
في مهرجان كان أو الدب الذهبي في مهرجان برلني. 
ويعد مهرجان تورونتو السينمائي األبرز في أميركا 
الشــمالية، وغالبا ما يوفر حملة عــن الترجيحات 

جلوائز االوسكار.
وقال ســبيلبرغ الذي يعد أحــد أبرز املخرجني 
األحياء في هوليوود وفي رصيده أفالم مهمة طبعت 
الفن السابع على غرار «جوز» و«إي تي»، في بيان 
«كما قلت على املسرح ليلة عرض الفيلم، أنا فعال 

ميشيل ويليامسسعيد إلحضاره إلى تورونتو».

«ذا وومان كينغ» يتصدر السينما بأميركا الشمالية
لوس اجنيليس - رويترز: تصدر فيلم احلركة التاريخي 
اجلديــد «ذا وومان كينــغ» (املرأة امللك) إيرادات الســينما 
في أميركا الشــمالية في مطلع األسبوع بإيرادات بلغت ١٩

مليون دوالر.
والفيلم بطولة فيوال ديفيس وثوســو مبيدو والشــانا 

لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.
وتراجع فيلم الرعب واإلثارة «باربريان» (الهمجي) من 

املركز األول إلى املركز الثاني مسجال ٦٫٣ ماليني دوالر.
والفيلــم بطولة جورجينــا كامبل وبيل سكارســجارد 
وجاستني لوجن ومن إخراج زاك كريجر. وجاء فيلم الرعب 
اجلديد «بيرل» في املركز الثالث بإيرادات بلغت ٣٫١ مليون 
دوالر. والفيلم بطولة ميا جوث وديفيد كورينسويت ومن 
إخــراج تي وســت. واحتل الفيلم الكوميدي اجلديد «ســي 
هــاو ذاي رن» (انظر كيف يركضــون) املركز الرابع محققا 

٣٫١ ماليني دوالر. أحد مشاهد الفيلم

إندونيسي ينقذ أزهار األوركيد 
من احلمم البركانية: أحجار كرمية

يوجياكرتا (اندونيســيا) - أ.ف.پ: حامال 
أزهار أوركيد في يده وسلما من اخليزران على 
كتفه، ميسح املزارع موسيمني الغابة عند سفح 
البركان األكثر نشاطا في إندونيسيا ويشير 
إلى مجموعات الزهور األصلية التي يعمل على 

إنقاذها منذ سنوات.
وهذا الرجــل البالغ ٥٦ عاما والذي يحمل 
اسما واحدا على غرار إندونيسيني كثر، هو من 
دعاة حماية البيئة الذين علموا أنفسهم بأنفسهم 

وليس لديهم خلفية رسمية في علم النبات.
كرس موسيمني حياته املهنية لزرع النباتات 
التي يقارنها باألحجار الكرمية، وغاص في مهمة 
فردية إلنقاذ األزهــار الفريدة من نوعها في 
هذا املنطقة الواقعة على مشارف يوجياكارتا 

في جزيرة جاوة.

باشر عمله بعدما تدفقت حمم بركانية وانبعث 
رماد في املنطقة جــراء العديد من الثورانات 

القوية جلبل ميرابي، كان آخرها عام ٢٠١٠.
وقال «أتذكر أن أزهار األوركيد كانت متوافرة 

بكثرة في الغابة».
وأضاف «كان بإمكان السكان احملليني من 
القرى املجاورة قطف الكمية التي يريدونها من 
أزهار األوركيــد وكانوا يبيعونها في املناطق 

السياحية القريبة».
لكن عددا كبيرا منها دمر بسحب الرماد التي 

سقطت على األرض حتت البركان.
لذلك قرر إنقاذ هذه الثروة اآلخذة في الذبول، 
وخالل السنوات، قام ببناء دفيئتني من اخليزران 
حيث ميكنه احلفاظ على األنواع األكثر متيزا 

موسيمني حامال سلم اخليزران على كتفه وسط الغابة إلنقاذ أزهار األوركيد  (أ.ف.پ)من أزهار األوركيد.

«ذي فايبلمنز» يفوز بجائزة «ذي فايبلمنز» يفوز بجائزة 
اجلمهور في «تورونتو»اجلمهور في «تورونتو»

عدد املواليد في اليابان يواصل 
التراجع.. األقل منذ ١٢٣عامًا

طوكيــو - د.ب.أ: أظهــرت بيانات حديثــة أصدرتها 
احلكومة اليابانية أن معــدل املواليد داخل البالد ولدى 
اليابانيني املقيمني في اخلارج، تراجع بنسبة ٠٥٪ خالل 
الفتــرة من يناير إلــى يونيو من العــام احلالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية لألنباء أن البيانات 
أظهرت تراجع عــدد املواليد إلى أقل من ٤٠٠ ألف للمرة 

األولى منذ عام ٢٠٠٠، في ظل تأثير جائحة كورونا.
ويشــير عدد املواليد في النصف األول من العام إلى 
أن املعدل السنوي في طريقه إلى االنخفاض إلى ما دون 
٨١١ ألفا و٦٠٤ مواليد املســجلة العــام املاضي، وأقل من 
٨٠٠ ألف للمرة األولى منذ بدء حصر البيانات عام ١٨٩٩

وارتفع عدد املواليد في يناير عما كان عليه في الشــهر 
ذاته من العام املاضي، لكنه تراجع في الشــهور التالية 
حتى يونيو. وكشف «الكتاب األبيض» لعام ٢٠٢٢ بشأن 
انخفاض معدل املواليد، الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، 
عن أن انتشــار ڤيروس كورونــا أثر على عدد الزيجات 

وحاالت احلمل.
وأضاف أن األشخاص في العشرينيات والثالثينيات من 
العمر أصبحوا أكثر قلقا بشأن الزواج والدخل والوظائف 

مقارنة بالفئات العمرية األخرى قبل اجلائحة.

«صندوق وسمية» 
يطلق مبادرة 

لألفراد واملشاريع 
الصغيرة
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