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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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االثنني
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

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

البقاء هللا

٦٨ عاما - الرجال: حسينية  صبيحه حجي عبداهللا خلف الفرحان:
االشكنانية - ميدان حولي - ت: ٩٩٦٠٧١٤١ - النساء: احلسينية 

احليدرية - الساملية - ٦٥٦٠٠٠٤٤ - شيعت.
٥٣ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  رجا علّيان عايض الوهيده:

٩٩٦١٧٨٨٨ - شيع.
٤٦ عاما - الرجال: بيان - ق٥ - ش١٠ مبارك إبراهيم مبارك ساملني:

- م٢٢ - ديوانية - ساملني (مقابل مسجد فاطمه الوقيان) - ت: 
٦٦٥٤٥٥٣٥ - ٥٠٣٥٣٥٧٧ - النســاء: العدان - ق٦ - ش١٨ - 

م١٩ - ت: ٩٧٢٠٧٨٧٨ - ٦٦٢٢٢٨٢٨ - شيع.
٥٥ عاماـ  مسجد البحارنة  سيد عبداحلميد جعفر السيد علي القالف:

- الدعية - ت: ٥٥٠٥١٥٥٢ - ٦٦٠٦١٤٦٤ - شيع.
٦٥ عاما - الرجال: اجلابرية - حسينية  حسني علي مطلب كرم:
البلوش - ت: ٥٥٢٢٥٠٦٩ - النســاء: الرحاب ـ ق١ ـ ش١٣ ـ 

م١٠ـ شيع.
٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت:  فالح صقر محمــد الصقر:

٩٩٦٠٧٠٢٣ - ٩٩٠١٩٩١٥ - ٩٩٦٧٠٧٨١ - شيع.

«إذا مت انتخابي فسأعفو عنهم»
دونالد ترامب، الرئيس األميركي 
السابق، يقول إنه في حال انتخابه 
العفو  رئيسا ســينظر بجدية في 
الكابيتــول، ويؤكد:  عن مقتحمي 

يعاملونهم أسوأ من اإلرهابيني.

«ملياردير يتقاضى ٨ دوالرات عن حرية التعبير»
أليكســاندريا أوكازيو كورتيز، 
النائبة األميركية، تنتقد تقاضي إيلون 
ماسك ٨ دوالرات عن عالمة التحقق 
الزرقاء، وإيلون يرد ساخرا: تسلمنا 
ادفعي دوالراتك  شــكواك، واآلن 

الثمانية!

«أميركا تدمر نفسها من الداخل»
نايب بوكلي، رئيس السلفادور، 
خالل حوار مع قناة فوكس نيوز، 
يؤكد انه ال قوة خارجية قادرة على 
تدمير أميركا قدر املشــكالت التي 
تنبــع من داخلها وتؤدي إلى نتائج 

سلبية خطيرة.

«ْمن قدر ما تستطيع»
غاريد ليتــو، املمثل األميركي، 
ردا على سؤال: ما أفضل نصائحك 
للحفاظ على مستوى طاقة مرتفع 
طوال اليوم في أنشطة فنية متعددة.

أبعد من الكلمات

٤:٤٤الفجر
٦:٠٥الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٣٦العصر

٤:٥٨املغرب

٦:١٧العشاء

العظمى:  ٢٩
الصغرى:  ١٦

أعلى مد: ١١:٣٦ ظ ـ ١١:١٣ م
أدنى جزر: ٠٥:١٩ ص ـ ٠٥:٢٩ م

وزير اإلسكان: من حق 
املواطنني لقاء املسؤولني 

حلل قضاياهم.

«دراسة»: زيادة احلديد 
عامل رئيسي في اإلصابة 

بقصور القلب.

وزيادة األخبار السيئة 
ماذا تفعل؟!

في ميزان أعمالك 
بومحمد.

أمن

مصادرة ٥٠ حبة مع وافد
و٩٠ «بطل» مستوردًا من «بدون»

سعود عبدالعزيز

أحال رجال جمرك مطار الكويت الدولي وافدا مصريا 
اثر ضبطه من قبل أحد املفتشني لدى دخوله البالد امس 
وبحوزتــه ٥٠ حبة مخدرة قــام بإخفائها داخل أمتعته، 
ومــن املقرر اعادة الوافد الى موطنه وإدراج اســمه على 

قوائم غير املصرح لهم بدخول البالد مجددا.
من جهة أخرى، ألقى رجال مخفر شرطة عبداهللا املبارك 
القبض على شخص من غير محددي اجلنسية، وقد عثر 
داخل مركبة رباعية كان يســتقلها على ٩٠ زجاجة خمر 
مســتوردة متنوعة، واعترف البدون املوقوف باالجتار 
في املضبوطات لإلنفاق على معيشته داخل الكويت نظرا 

لتعطله عن العمل، حسب ادعائه.

٤٥ متعاطيًا و٥١ حدثًا
و٣٢ ألف مخالفة في أسبوع

محمد اجلالهمة

أسفرت احلمالت التي نفذها رجال اإلدارة العامة للمرور 
وشــرطة النجدة خالل الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ٤ من 
نوفمبــر اجلاري، عن ضبط ٤٥ شــخصا من جنســيات 
مختلفــة لتعاطيهم املخدرات واملواد املســكرة، وحترير 
نحو ٣٢٠٠٠ مخالفة مرورية متنوعة وضبط ١٠٦ أحداث 
ومستهترين بينهم ٥١ أحيلوا إلى نيابة األحداث لقيادة 

مركبات من دون رخصة سوق.
هذا، وضبط رجال املرور ٤٧ حدثا، فيما ضبط ٤ في 
حمالت النجدة، أما املتعاطون فســقط منهم في شــباك 
النجدة ٤٢ متعاطيا وضبط ٣ في حمالت املرور، وصودرت 
كميات كبيرة من احلبوب وســجائر احلشيش وطلقات 

وكذلك أدوات تعاط متعددة.
وأظهرت إحصائية إدارة املرور الى جانب ضبط األحداث 
واملستهترين حترير ٣٠٤٢٦ مخالفة وتوقيف ١٦ شخصا 

(انتهاء إقامة) و١١ مطلوبا و٣٣ مركبة مطلوبة أيضا.
أما إحصائية شــرطة النجــدة فتضمنت حترير ١١٣٤

مخالفة وحتويل ٣٣ مطلوبا (جنائي ومدني) إلى اجلهات 
املختصة وتوقيف ٥٩ وافدا منتهية إقاماتهم.

طلقات وحشيش وأكياس بها سموم مخدرة في عهدة رجال النجدة

لص األغنام في قبضة «املباحث»
سعود عبدالعزيز

احتجز وافد سوداني للتحقيق في سرقات أغنام مبنطقة 
املطالع وبر اجلهراء، وذلك عقب ضبطه متلبســا وعلى 
منت هاف لوري ٢٠ رأس غنم كان قد ســرقها قبل نصف 
ســاعة من جاخور مواطن. وكان مواطــن أبلغ عمليات 
الداخليــة عن ســرقة أغنام، وعليه قــام رجال املباحث 
بفرض طوق أمني، ومت توقيف هاف لوري عثر بداخله 
على املسروقات. هذا، وزعم املتهم انه سرق املجني عليه 

على خلفية مبلغ مالي مستحق له على املواطن.

«العناكب الذئبية».. حشرات «شرسة» جديدة تظهر في «اجلهراء»
دارين العلي

اكتشــفت الهيئة العامة 
للبيئة مؤخرا نوعا جديدا 
من العناكب غير املألوفة في 
البيئــة الكويتية وذلك في 
محمية اجلهراء التي تعتبر 
من ابرز احملميات في البالد 
من حيث التنوع األحيائي 

والبيئات املختلفة فيها.
وقــال نائب املدير العام 
الفنية د.عبداهللا  للشؤون 
تصريــح  فــي  الزيــدان 
لـ«األنبــاء» ان رصد انواع 
احلشــرات  مــن  جديــدة 
فــي  وغيرهــا  والطيــور 
احملميــة بوجــود موائــل 
البيئــات  فــي  طبيعيــة 
املختلفة مــن اصغرها الى 
اكبرها في البيئات اخلمسة 
باحملميــة، حيث هناك عدد 
من االســماك، والزواحف، 
والبرمائيــات، والطيــور، 
والكائنــات  والثدييــات 
البحرية وأيضا  الساحلية 
عالم احلشرات والعناكب.

وأكد الزيدان ان العناكب 
الذئبية بشكل عام غير سامة 
وال تؤذي اإلنسان وتعيش 
حياة انفرادية لكنها ال تتردد 
فــي أكل العناكب من نفس 
جنسها وهي شرسة الطباع 

قوية االفتراس.
وقال ان العناكب الذئبية 

األحيائــي ألجيالنا القادمة 
ملا فــي ذلك مــن اهمية في 
احملافظــة على البيئة التي 

نعيش فيها.
ويذكــر ان الصــور من 
تصويــر وتوثيــق الهيئة 
العامة للبيئــة في محمية 

اجلهراء.

تنقلها فــي لفافة ملتصقة 
ببطنهــا وبعــد أن يفقــس 
الصغــار، يتســلقون ظهر 
والدتهم ويســتقرون عليه 
لعدة أسابيع قبل أن يتمكنوا 

من االعتماد على أنفسهم.
الزيــدان علــى  وشــدد 
اهمية احملافظة على تنوعنا 

يصل طولها (بدون األرجل) 
الى ٢سم، وهي من العناكب 
التــي تخرج ليــال للصيد، 
وتعيش في جحور حتفرها 
بنفســها أو تختبــئ فــي 
الشقوق الصخرية. ولفت 
الــى ان أنثــى «عنكبــوت 
الذئب» حتمل بيضها أثناء 

اكتشفتها «البيئة» مؤخراً في احملمية وأوضحت أنها غير سامة وال تؤذي اإلنسان

العناكب الذئبية كما رصدتها الهيئة العامة للبيئة في احملمية

ان االســم  الــى  ولفــت 
العربي للعنكبوت املكتشف 
حديثا هو عنكبوت الذئب، 
واالسم باللغة اإلجنليزية 
wolf spider، بينمــا االســم 
العلمي sp. Pardosa، موضحا 
أنه من االنواع غير املهددة 

باالنقراض. 

مت إطــالق العرض األول 
في الواليات املتحدة للفيلم 
 ،(The Son) «األميركي «االبن
وذلك خــالل مهرجان معهد 
الفيلــم األميركــي ٢٠٢٢ في 
املسرح الصيني بهوليوود 
في واليــة كاليفورنيا أمس 

األول.
و«االبــن» هو فيلم دراما 
أميركي من إخراج فلوريان 
زيلر وبطولة هيو جاكمان، 
لورا ديرن، فانيســا كيربي، 
هيــو كوارشــي وأنتونــي 

هوبكنز.
وقد كان العرض العاملي 
األول للفيلــم فــي مهرجان 
البندقية السينمائي الدولي 

الـ ٧٩ في سبتمبر املاضي.
وفيمــا يتعلــق بقصــة 
«االبــن»، فإنها تتلخص في 
عيــش البطــل بيتــر (هيو 
جاكمــان) حياتــه املزدحمة 
مع شــريكته اجلديدة بيث 
(فانيســا كيربي) وطفلهما، 
ولكن تنقلب حياته إلى حالة 
مــن الفوضى عندما حتضر 
زوجته السابقة كيت (لورا 
ديرن) مــع ابنهمــا املراهق 

نيكوالس (زين ماكغراث).

(د.ب.أ):   - نيودلهــي 
وضعت املمثلة الهندية عليا 
بهات (٢٩ عاما) أمس طفلتها 
األولــى مــن زوجهــا املمثل 

رانبير كابور (٤٠ عاما).
وذكرت صحيفــة تاميز 
اوف انديا، أن رانبير وعليا 
وصال املستشفى في الساعات 

األولى من صباح أمس.
وكان رانبيــر وعليــا قد 
تزوجــا فــي أبريــل ٢٠٢٢، 
وأعلنت عليا نبأ حملها أواخر 

شهر يونيو املاضي.

(أ.ف.پ) املمثلة البريطانية فانيسا كيربي خالل العرض 

املمثلة الهندية عليا بهات

إطالق فيلم «االبن»إطالق فيلم «االبن»
في الواليات املتحدةفي الواليات املتحدة

عليا بهات تضع عليا بهات تضع 
مولودتها األولىمولودتها األولى

من زوجها رانبير كابورمن زوجها رانبير كابور

لقاح اإلنفلونزا يقلل النوبات 
القلبية والسكتة الدماغية

كاجلــاري ـ أ.ش.أ: أظهرت دراســة أن لقــاح اإلنفلونزا 
الذي يقلل من خطر اإلصابة بالنوبات القلبية واالستشفاء 
لألشخاص املصابني بأمراض القلب، قد يقلل ايضا من خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وقــام العلماء ـ في دراســة جديدة أجريــت في جامعة 
«كاجلاري» في كندا ـ بتقييم الســجالت الصحية ألكثر من 
أربعة ماليني من ســكان مقاطعة «ألبرتا» على مدى تســع 

سنوات.
وقد أظهرت النتائج أن التطعيم ضد اإلنفلونزا يجب أن 
يوصى به بشدة للجميع، متاما كما هو احلال مع مرضى القلب.

ووضع الباحثون فــي االعتبار عدة عوامل مبا في ذلك 
العمر، واســتخدام مضادات التخثر (جتلط الدم)، وعوامل 
اخلطــر مبا في ذلك احلاالت الصحيــة املزمنة، ووجدوا أن 
خطر اإلصابة بالســكتة الدماغية انخفض بشكل كبير في 

األشهر الستة التالية للتلقيح ضد اإلنفلونزا.
وقال الفريق إن التهابات اجلهاز التنفسي العلوي غالبا 
ما تسبق النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهكذا يوفر 
منع أو تقليل شدة اإلنفلونزا عامال وقائيا، خاصة للسكتة 

الدماغية. يفيد الرجال والنساء على حد سواء.

إسبانيا: ضبط أكبر كمية ماريغوانا في العالم
مدريد - رويترز: قالت الشرطة 
اإلسبانية السبت، إنها ضبطت ٣٢

طنا من املاريغوانا املعبأة، قيمتها 
ال تقل عن ٦٤ مليون يورو (٦٣٫٧٤
مليــون دوالر)، وإنهــا أكبر كمية 
يتم ضبطها في إســبانيا أو على 

مستوى العالم.
وداهمت الشــرطة سلسلة من 
املزارع ومعامل اإلنتاج في أنحاء 
إســبانيا، في عملية حتمل اســم 
«احلدائــق». ومت اعتقــال تســعة 
رجــال و١١ امرأة تتراوح أعمارهم 

بني ٢٠ و٥٩ عاما.
وقال احلرس املدني اإلسباني 

فــي بيان «صادر احلــرس املدني 
أكبــر كمية من املاريغوانا املعبأة 

يتم ضبطها حتى اآلن».
وأوضح أن الكمية «تعادل نحو 
١٫١ مليون نبتة». وقالت الشرطة إن 
العصابة جففت نبتات املاريغوانا 
وعبأتها وأرســلتها إلى أجزاء من 
إسبانيا وسويسرا وهولندا وأملانيا 

وبلجيكا.
ومت القبض على العصابة في 
توليدو وسيوداد ريال وبلنسية 
وأستورياس الشهر املاضي، لكن لم 
يتم إعالن تفاصيل العملية سوى 

يوم السبت. ملشاهدة الڤيديوجانب من املاريغوانا املضبوطة


