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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.

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

واحدأبواللطف

لقاءات سمو رئيس الوزراء 
مع الكتل النيابية تتوالى.

الكويت ُتطلق قمرًا اصطناعيًا 
نهاية العام.

 بالد تطلب املعالي
تسابق األيام والليالي

اللهم اكتب على أيديهم اخلير 
للكويت وأهلها.

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

البقاء هللا

٤٤ عاما - الصليبيخات - احلسينية  أحمد باقر حســني اجلدي:
الهاشمية - ت: ٩٩٥٤٢٧٢٢ - ٦٦٤٦٢٢١١ - شيع.

٩٨ عاما - العزاء في املقبرة فقط  جاسم محمد محيسن احلبشي:
- ت: ٦٦٦٩٩٥٣٩ - شيع.

٦٧ عاما - الرجال: العدان - ق٧ -  علي أحمد عبداهللا العســالوي:
ش٢٢ - م٣٣ - ت: ٦٠٦٨٥٥١١ - النساء: العدان - ق٧ - ش٢٢

- م٣١ - ت: ٥٠٠٢٥٢٩٥ - شيع.
١٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  دالل خالــد طه مال اهللا:

٦٦٦٠٢٨٨٨ - شيعت.

«أكبر مرشح انتخابي في العالم»
مهاتيــر محمــد، رئيس وزراء 
ماليزيا األســبق، يقرر الترشــح 
لالنتخابات القادمة ببلده، رغم بلوغه 
٩٧ ســنة من العمر، ليصبح أكبر 

مرشح ملنصب سياسي في العالم.

«قريبة من أزمة الصواريخ الكوبية»
جو بايدن، الرئيس األميركي، في 
وصفه تصريحات الرئيس الروسي 
بوتني عن احتمال استخدام األسلحة 

النووية.

«فكي حظري، فأنا أحبك وأفتقدك»
اليني ســپيرز، والــدة املغنية 
األميركية بريتني سپيرز، تطلب من 
ابنتها الصلح، وبريتني سپيرز ترد 
رافضة: أمتنى أن حتترقوا جميعا 

في اجلحيم.

«كان يتململ أثناء أداء يول برينر»
صحيفة الديلي اكسبريس تسرد 
املمثلني يول  تفاصيل اخلالف بني 
برينر وستيف ماكوين، في فيلمهما 
الكبير: العظماء السبعة، حيث دأب 
ماكوين على احلركة أثناء متثيل برينر 
جلذب انتباه املشاهد بعيدا عنه، ولم 

يعتذر له إال على سرير موته.

أبعد من الكلمات

٤:٢٨الفجر
٥:٤٧الشروق

١١:٣٥الظهر
٢:٥٣العصر

٥:٢٢املغرب

٦:٣٨العشاء

العظمى:  ٣٦
الصغرى: ٢٠

أعلى مد: ٠٠:٤١ ص ـ ٠١:٤٩ ظ
أدنى جزر: ٠٧:٣٩ ص ـ ٠٧:٤١ م

بعد قيود «كورونا» لـ ٣٠ شهرًا.. 
اليابان تفتح حدودها

هجوم إلكتروني يعطل موقع 
مطار لوس أجنيليس الدولي

دراسة أميركية: ارتداء الكمامات 
يقلل الغش وكسر اإلشارات!

طوكيــو - أ.ف.پ: أعادت اليابــان فتح حدودها أمام 
السياح أمس الثالثاء بعدما فرضت قيودا مشددة ملكافحة 
كوفيد استمرت عامني ونصف العام، فيما يأمل مسؤولون 
بأن يغري تراجع قيمة الني املســافرين وينعش بالتالي 

االقتصاد.
وأغلقت اليابان حدودها في بدايات الوباء، حتى انها 
منعت في مرحلة ما املقيمني األجانب من العودة، قبل أن 

تبدأ مؤخرا رفع القيود بحذر.
وفي يونيو، بدأت الســماح للسياح بالقيام بزيارات 
ضمن مجموعات وبرفقة مرشدين، وهو شرط مت تخفيفه 
الحقا ليشمل الرحالت السياحة احملجوزة سلفا من دون 
احلاجة مرشد. واعتبارا من أمس، عادت لتسمح بدخول 
مسافرين من ٦٨ بلدا ومنطقة من دون احلاجة إلى تأشيرة.

كما أنها رفعت السقف الذي كانت حددته لعدد القادمني 
وألغت شرط الدخول ضمن رحلة سياحية محجوزة سلفا.

لكنهــا مازالت تفرض بعض القواعــد، إذ يتعني على 
السياح إبراز إما شهادة تطعيم أو فحص كوفيد بنتيجة 
سلبية مت اخلضوع له قبل ثالثة أيام من موعد املغادرة.

لوس أجنيليس - وكاالت: تعذر الوصول إلى موقع 
مطــار لوس أجنيليــس الدولي االثنني بعــد أن أدرجت 
جماعة قرصنة موالية لروسيا موقع املطار كأحد أهدافها.
وأكد بيان صادر عن املطار أن أجزاء من املوقع الذي 
يتصفحه اجلمهور قد تعطلت، ولم حتدث أي اضطرابات 
في العمليات أو أنظمة املطار. وبحلول مساء االثنني، بدا 
أن املوقع يعمل بشــكل طبيعي، والسبب قيد التحقيق، 
وأبلغ املطار إدارة أمن النقل ومكتب التحقيقات االحتادي 

باحلادث، بحسب صحيفة «لوس أجنيليس تاميز».

سان فرانسيسكوـ  د.ب.أ: منذ تفشي جائحة كورونا 
عام ٢٠٢٠ ارتفع عدد األشــخاص الذين يرتدون كمامات 
الوجه للوقاية من مخاطر الڤيروس. وقد كشفت دراسة 
حديثــة أجريت فــي الصني مبشــاركة باحثني من معهد 
ماساشوســتس للتكنولوجيا فــي الواليات املتحدة، أن 
ارتداء الكمامات يؤثر على سلوكيات األفراد بشكل إيجابي.

ورصدت الدراسة بعض السلوكيات االجتماعية املنحرفة 
مثل كسر إشارات املرور ومخالفة قواعد انتظار السيارات 
أو الغش واالحتيال، وتوصلت إلى أن األشخاص الذين 
يرتدون كمامات الوجه تقل احتماالت ارتكابهم مثل هذه 
الســلوكيات مقارنــة مبن ال يرتــدون الكمامات. ويقول 
القائمون على الدراسة إن هذه املالحظة ليست من قبيل 
املصادفــة، حيث ان اســتخدام الكمامــات في الصني هو 
تعبير عن الوعي األخالقي، وبالتالي فإنها جتعل البعض 

أكثر ميال لاللتزام بالقواعد األخالقية.

سائحان يلتقطان «سيلفي» أمام أحد املعالم السياحية اليابانية    (ا.ف.پ)

مهرجان األفالم الفرنسية انطلق في هوليوود

بنما: عدد قياسي من املهاجرين عبروا الغابة اخلطرة

أ.ف.پ:  ـ  لــوس اجنيليــس 
انطلــق االثنــني فــي هوليوود 
لألفــالم  األميركــي  املهرجــان 
الفرنســية، وســط مخاوف من 
التراجع احلاد إلقبال املشاهدين 
علــى دور الســينما في فرنســا 
والواليات املتحــدة منذ جائحة 

كوفيد-١٩.
والحظ املخرج الفرنسي جان 
جــاك أنو فــي تصريــح لوكالة 
فرانس برس على هامش الدورة 
السادسة والعشرين لهذا املهرجان 
الهادف إلى عرض أفضل اإلنتاجات 
الشاشــات  علــى  الفرنســية 
الهوليوودية أن «السينما تشهد 
حتوال كبيرا فعليــا»، داعيا إلى 
عدم «االختباء» من هذا الواقع.

وأضاف قبل العرض األول في 
أميركا الشمالية لفيلمه اجلديد 
Notre-Dame) «نوتردام حتترق»
Brule) الذي يشارك في بطولته 
كل من سام البارت وكلوي جواني 
أن «دور السينما تواجه صعوبة 
كبيــرة» بفعل عوامل عدة بينها 
«التضخم» الذي يقضم موازنات 
الترفيــه، و«الشاشــات املنزلية 
الكبيــرة التــي اشــتراها بعض 
األشخاص خالل مرحلة احلجر»، 
مشيرا إلى أن «القطاع السينمائي 
في طور التحــول إلى منصات» 

البث التدفقي.
وتواجــه عودة اجلمهور إلى 
صاالت السينما صعوبة كبيرة 

على جانبي احمليط األطلسي.

مكسيكو سيتيـ  د.ب.أ: قالت هيئة الهجرة في 
بنما يوم االثنني إن عددا قياسيا من املهاجرين 
غامروا بعبور الغابة اخلطرة بني بنما وكولومبيا 

هذا العام.
وقالت الســلطات البنميــة إن أكثر من ١٥٠
ألف شخص عبروا غابة دارين بني البلدين في 
األشهر التسعة األولى من عام ٢٠٢٢ وجاء أكثر 
مــن اثنني من كل ثالثة من ڤنزويال التي تعاني 
من أزمة سياسية واقتصادية حادة منذ سنوات.

وكان عدد املهاجرين املسجلني في فترة التسعة 
أشــهر أعلى من احلصيلة الســنوية في كل من 

السنوات الـ١٣ املاضية.
وفي عام ٢٠٢١، مر ١٣٤ ألف مهاجر عبر غابة 
دارين، ارتفاعا من ٨٥٩٤ مهاجرا في العام السابق. 
ويترك املهاجرون ديارهم أساسا بسبب الفقر أو 
عدم االستقرار السياسي أو الكوارث الطبيعية 

أو اجلرمية في بلدانهم.

كلوي جواني

نقطة التفتيش احلدودية في منطقة دارين البنمية

«جوليا» تقتل العشرات في أميركا الوسطى«جوليا» تقتل العشرات في أميركا الوسطى
أ.ف.پ:  ســان ســلفادور - 
أعلنت مصادر رسمية أن اإلعصار 
جوليــا الذي تراجعت قوته إلى 
عاصفة استوائية لدى وصوله 
إلى نيكاراغوا فجر األحد قبل أن 
يتبدد متاما فوق غواتيماال اإلثنني 
خلف ٢٦ قتيال وأربعة مفقودين 
على األقل في أميركا الوســطى 

باإلضافة إلى دمار واسع.
وقال املركــز الوطني ملراقبة 
األعاصيــر إن جوليا تبدد متاما 
مساء اإلثنني في غرب غواتيماال.
وســقط القتلــى الـــ ٢٦ في 
ثالث من دول أميركا الوســطى 
هــي هنــدوراس والســلفادور 
وغواتيمــاال، بحســب ما أعلنت 

السلطات في هذه الدول.
وبلغــت احلصيلة اإلجمالية 
للضحايا في الســلفادور عشرة 
قتلى بينهم خمســة عســكريني 
كانــوا يشــاركون فــي عمليات 
اإلنقــاذ جنوب غــرب العاصمة 
وقضوا من جــراء انهيار حائط 

حاولوا االحتماء خلفه من الطقس 
الســيئ. كما قتل شخصان على 
األقل فــي انهيار جدار في منزل 
في غواتاخياوغوا الواقعة على 
بعد نحو ١٥٠ كيلومترا شرق سان 
ســلفادور، بينما قضى آخر من 
جراء سقوط شجرة على منزله 
في جنوب غرب البالد حيث قضى 
أيضا شخصان من جراء الطقس 

العاصف، بحسب السلطات.
قضــى  هنــدوراس،  وفــي 
شخصان بعد غرق مركبهما، فيما 
اليزال ثالث في عداد املفقودين. 
وفي غواتيماال، بلغت حصيلة 
الضحايا ١٤ قتيال، بينهم خمسة 
من أســرة واحــدة قضوا حتت 
أنقــاض منزلهــم بعدما طمرهم 
انهيــار أرضي، بحســب الدفاع 

املدني.
بدورها، أشارت جلنة التنسيق 
للوقايــة من الكوارث إلى فقدان 
أثر رجلني جرفهما نهر كاخابون 

في شمال غواتيماال.
إخالء متضررين بسبب الفيضانات الناجتة عن العاصفة 

جوليا في هندوراس  (ا.ف.پ)

أكدت أن طبق البيض العادي الكبير يتراوح سعره بني ١٫١٠٠ و١٫٣٥٠ دينار

عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان وزارة 
التجارة والصناعة ستعلن خالل الفترة املقبلة 
عن نتائج دراسة تفصيلية عن أسعار البيض 
في الكويت مقارنة بالدول اخلليجية املجاورة.

وأضافت املصادر أن هذه الدراســة حتوي 
تكلفة املدخالت وهي أسعار: االعالف واالدوية 

والكرتون واالمور البيطرية.
وكشفت أن الدراسة، وبشكل مبدئي، تظهر 
أن اسعار البيض في الكويت طبيعية وان طبق 
البيــض العادي الكبير يتراوح ســعره ما بني 
دينار و١٠٠ فلس ودينار و٣٥٠ فلسا، وان هذه 

االسعار سبق ان ارســلتها الوزارة الى احتاد 
اجلمعيات في عام ٢٠٢٠ وهي دينار و٣٥٠ فلسا 
لطبق البيض مع الدعم، وحاليا هذه االسعار 

من دون دعم.
واشــارت إلى أن تصديــر البيض للخارج 
منظم حاليا، وليس ممنوعا وان «التجارة» لم 
تســمح حتى اآلن ألي شركة بالتصدير، وفي 
حــال حدوثه يكون بناء علــى موافقة خاصة 

لكل شحنة.
ولفتــت املصادر إلى أن منــع التصدير لن 
يساهم في احلد من االرتفاعات في اسعار البيض، 
ولكــن زيادة االنتاج وفتح الســوق من خالل 
االقتصاد احلر يساهمان في احلد من االرتفاعات 

خاصة مع فتح االستيراد والتصدير، مما ميكن 
التجار من زيادة انتاجهم من البيض، وبالتالي 

يتوافر املنتج ويتم التصدير.
واشــارت الى أنه مع اقتــراب تنظيم كأس 
العالم في دولة قطر الشقيقة فإنه من املتوقع 
أن يكــون هناك اعتماد على الســوق الكويتي 
بحيــث يتم اســتيراد بعض املنتجــات ومنها 
البيض، الفتة إلى أنه من الضروري ان تستفيد 

الشركات الوطنية من هذه الفرصة.
وذكرت املصادر أن مفتشي وزارة التجارة 
يراقبون االسعار، وانه في حال وجود اسعار 
مصطنعة ســيطبقون القانون من خالل اعداد 

محاضر ضبط للمخالفني.
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