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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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األحد
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«الداخلية» حتبط تهريب ٣٣٥
كلغ حشيش ومليون حبة كابتي.

منتخب املغرب يتفوق
على البرتغال ويتأهل

لنصف نهائي مونديال قطر.

«أسود األطلسي».. يكتبون 
التاريخ.

كفو.. عساكم على القوة.

«جهده جعلني أسامحه على تأخره»
ميغان ماركل حتكي قصة 
أول لقاء مع األمير البريطاني 
هاري، حيث تأخر على موعده 
معهــا نصف ســاعة، لكنها 
سامحته عندما وجدته متعرقا 
كدليل على بذله جهدا ومحاولته 

الصادقة عدم التأخير.

«جتنبــوا أنتم الفاشــية نتجنب نحن 
الشيوعية»

بيل ماهــر، املذيع واملعلق 
الساخر األميركي، في رسالة إلى 
احلزب اجلمهوري األميركي، 
مفسرا ميل املتطرفني من كال 
احلزبني الكبيرين إلى الفاشية 

والشيوعية.

«أشجع مبتكر في العالم»
ريــد هاســتنجز، رئيس 
امللياردير  نتفليكس، ميتدح 
إيلون ماسك، على شراء موقع 
تويتــر ومحاولــة إصالحه. 
ويضيف: كان ميكنه تضييع 
أمواله في شراء أكبر يخت في 
العالم، إال أنه اختار االستثمار 

في شركات محددة.

«نعم أنا محظوظة، لكني لست مستهترة»
مــودي أباتــاو، املمثلــة 
األميركيــة، ردا على اتهامها 
باالستفادة من سمعة ومركز 
والدها املخرج املشــهور في 
هوليوود، للحصول على فرص 

عديدة مجانية للنجاح

«أفسد املذاق، رغم اتباعي الوصفات حرفيا»
أندي موراي، العب التنس 
البريطاني، املصنف رقم ٤٣
دوليا، يعترف بكونه فاشــال 
في الطهي، مهما اتبع خطوات 

الوصفات من كتب الطهي.

أبعد من الكلمات

٥:٠٧الفجر
٦:٣٢الشروق

١١:٤١الظهر
٢:٣٢العصر

٤:٥٠املغرب

٦:١٢العشاء

العظمى:  ٢١
الصغرى:  ٩

أعلى مد: ٠٠:١٠ ص ـ ٣:١١ م
أدنى جزر: ٨:١٦ ص ـ ٧:٥٢ م

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

البقاء هللا

رجعه حمدان رحيم احلربي: (أرملة درمييح جريد املطيري) ٨٥ عاما 
- العزاء في املقبرة - ت: ٦٦١٦٦٤٤٩ - ٦٦٧٣٠٨٠٨ - شيعت.
شريفه عبدالكرمي علي محمد: (زوجة جاسم أحمد صرخوه) ٦٢
عاما - الرجال: مســجد مقامس - ت: ٩٩٢٣٤٧٧٤ - النساء: 
حسينية احلمر - الرميثية - ق٨ - ج٨٤ - م٢٩ - شارع أسامة 

بن زيد - شيعت.
٦٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  حســني علي كميخ الديحاني:

٥٠٧٧١١٩٢ - شيع.
غنيمه محمد ســعود العصفور: (أرملة حمــد إبراهيم املزين) ٨٦

عاما - ت الرجــال: ٩٩٧١٧٢١٢ - ٦٦٢٧٠٠٠٧ - ت النســاء: 
٦٥٥٥٧٠٦٥ - ٥٠٢٣١١٣١ - شيعت.

أمن

ليلة وفاء.. «حبيب القلوب» دعيج اخلليفة
تقام مساء اليوم مبسرح طارق العلي بحضور الشيخة شيخة العبداهللا وأصدقائه ومحبيه

دعوة «ليلة الوفاء» الراحل الشيخ دعيج اخلليفة

ياسر العيلة

تقــام في الســابعة من مســاء 
اليوم األحد في مسرح طارق العلي 
بميدان حولي «ليلة وفاء» بمناسبة 
الذكــرى الســنوية األولى لرحيل 
الشيخ دعيج الخليفة الذي انتقل 
الى جوار ربه في مثل هذا اليوم من 
العام الماضي بعد مســيرة مليئة 
بالعطاء واإلنجاز في مجاالت الشعر 

والكتابة والعمل اإلنساني.
وتفتتــح الليلة بآيــات من القرآن 
الكريم للقارئ عيسى فالح الشمري، 
تعقبها كلمة تلقيها عمة الراحل الشيخة 
شيخة العبداهللا الخليفة، ومن ثم سيتم 
عرض لقطات مصورة لعدد من أصدقاء 
الراحل من فنانين وإعالميين حرصا 
على رثائه من خالل كلمات مصورة.

ومن ضمــن المتواجدين في هذه 
الليلة نائب رئيس شــركة الســينما 

الكويتية الوطنية «سينسكيب» هشام 
الغانم الذي زامل الراحل، حيث كان، 
رحمه اهللا، عضوا في الشركة، باإلضافة 
الى عدد كبير من محبي الشيخ دعيج 
الخليفة صاحب رحلة العطاء الحافلة 
بالنجاحــات علــى المســتوى الفني 
واإلنساني، حيث اشتهر الراحل، رحمه 
اهللا، بتواضعه الجم وابتسامته التي لم 
تفارقه يوما والذي كسب من خاللهما 

حب الجميع.

سّب وقذف في «هوشة» بني 
معلَمْي لغة عربية في «العاصمة»

القبض على١٧ مخالفًا
في الفروانية واألحمدي

سعود عبدالعزيز 

تقدم معلم خليجي ببالغ الى مخفر شرطة الصليبخات 
عن تعرضه للســب والقذف من قبــل زميله بعد خالف 
نشب بينهما داخل إحدى املدارس، ومت تسجيل قضية. 
وقــال مصدر أمني لـ «األنباء»، إن بالغا تقدم به يوم 
امــس األول معلم مــن مواليد ١٩٨٧ الى املخفر مســجال 
قضية ضد زميله في املدرســة التابعة ملنطقة العاصمة 
التعليمية، حيث أفاد بأنه لم يحترمه وقام بالتلفظ عليه 
بألفاظ نابية أمام مجموعة من املتواجدين في قسم اللغة 
العربية.  وأضاف املصدر أن املبلغ اتهم املشكو في حقه 
بأنه حاول التهجم عليه داخل القسم، إال أن املتواجدين 
منعوا ذلك، ليتوجه الشــاكي إلى املخفر مسجال قضية، 
وجار استدعاء املعلم اآلخر والتحقيق معه فيما نسب إليه.

مبارك التنيب

إدارة اإلعالم  أعلنــت 
األمنــي والعالقــات فــي 
وزارة الداخلية عن ضبط 
١٧ مخالفا لقانون اإلقامة.
وأوضحت اإلدارة أن 
احلمالت املستمرة ملباحث 
شؤون اإلقامة بالتعاون 
مع اجلهات املعنية أسفرت 
عن ضبط هؤالء املخالفني 
الفروانية  في محافظتي 

واألحمدي.
وأضافت أنه مت العثور على قطعة يشتبه بأنها مواد 
مخدرة مع أحد املخالفني، لتتم إحالة اجلميع إلى جهات 
االختصاص، وذلك التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

ضبط ١٤ شخصًا بحملة أمنية 
على معاهد املساج في حولي

أحمد خميس

أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني في وزارة 
الداخلية عن ضبط ١٤ شخصا في حملة أمنية مكثفة إلدارة 
حماية اآلداب العامة ومكافحة االجتار باألشخاص بالتعاون 
مع اللجنة الرباعية على املعاهد اخلاصة باملساج في محافظة 

حولي.
وقالت اإلدارة إنه متت إحالتهم إلى جهات االختصاص.

تايلور سويفت تؤلف
وتخرج فيلمًا سينمائيًا طويًال

لــوس أجنيليس - (أ.ف.پ): أعلنت شــركة اإلنتاج 
األميركية «سيرتشاليت بيكتشرز» أن مشروع فيلم من 
تأليف جنمة الپوپ األميركية تايلور سويفت وإخراجها 

قيد اإلعداد.
وقال رئيسا «سيرتشاليت» ديڤيد غرينباوم وماثيو 
غرينفيلــد في بيــان: «تايلور فنانــة ومؤلفة فريدة من 
نوعها، والتعاون معها شرف ومدعاة سرور حقيقي، فيما 
هي تنطلق في هذه الرحلة اإلبداعية اجلديدة واملثيرة».

وليســت املغنيــة البالغــة ٣٢ عاما غريبــة عن الفن 
الســابع، إذ ســبق لها أن كتبت وأخرجت فيلما قصيرا 
بعنوان «أول توو ويل: ذي شورت فيلم» فاز بجوائز «إم 
تي في ڤيديو ميوزيك»، وكان مؤهال للترشح لألوسكار 

ضمن فئة أفضل فيلم قصير.
وأعربــت النجمة في ســبتمبر الفائت خالل مهرجان 

تورنتو السينمائي عن رغبتها في إخراج فيلم.
وقالت يومها: «أود أن تســنح لي الفرصة املناســبة 

ألنني أحب سرد القصص بهذه الطريقة».
ودخلت سويفت هذ السنة تاريخ املوسيقى األميركية 
مع احتالل ١٠ أغنيات من ألبومها العاشــر «ميدنايتس» 
الذي طرح في ٢١ أكتوبر كامل املراتب العشر األولى في 

ترتيب «بيلبورد هوت ١٠٠»، في سابقة من نوعها.

تايلور سويفت

تراجع إقبال الفرنسيني
على حلم اخليول

باريس - (أ.ف.پ): تراجع إقبال الفرنســيني على حلم 
اخليول، وســجل انخفاضــا كبيرا في عــدد األحصنة التي 
تنحر في املسالخ، إذ اقتصر على ٥٢٥٢ رأسا عام ٢٠٢١ بعدما 
كان يتجــاوز ٢٠ ألفا عام ٢٠١٣، على ما أفادت جهات معنية 
بالقطاع. ويتزايد سنويا انخفاض استهالك حلم اخليل في 
فرنســا. والحظ رئيس قسم اخليول في شركة «إنتربيف» 
التي تربي خيول اجلر في منطقة لو جنوب غرب فرنسا غي 
أريستييه في تصريح لوكالة فرانس برس، أن نحو ١٠٪ من 
الفرنسيني تناولوا شريحة من حلم اخليل عام ٢٠٢١. وأوضح 
أريســتييه أن تراجع االســتهالك يعود «إلى نقص اخليول 

(...) وإغالق عدد كبير من اجلزارين محالهم».
ورأى معهــد احلصان والفروســية أن االنخفاض احلاد 
في االســتهالك يرجع أيضا إلى ارتفاع ســعر هذا النوع من 
اللحوم. وأشارت الناطقة باسم املعهد ماتيلد دوالند، إلى أن 
«متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من حلم اخليل عام ٢٠٢١
بلــغ ١٨٫٥٠ يورو، في حني يباع الكيلوغرام الواحد من حلم 
البقر لقاء ١٥٫٣٠ يورو ومن حلوم الدواجن بسعر ٨٫٥٠ يورو».

حظر تدخني املاريغوانا بشوارع وسط أمستردام
يعتــزم  (د.ب.أ):   - أمســتردام 
املســؤولون فــي مدينــة أمســتردام 
الهولندية منع تدخــني املاريغوانا في 
مناطق بوسط املدينة في إطار مجموعة 
تغييرات للحيلولة دون االحتفال املفرط 
من جانب الســياح وحلمايــة مناطق 

للمحليني الذين يعيشون هناك.
ومــن املتوقع أن تؤثر هذه القواعد 

اجلديدة بشــكل كبير على الســياحة 
باملدينة. وقال املسؤولون إن شخصية 
أمستردام املنفتحة واحلرة أعطت الزوار 
انطباعا خاطئا أن «أي شيء مباح وكل 
شــيء مسموح به»، وســوف تستلزم 
القواعد أيضا عددا من اخلدمات بينها 
تقــدمي الطعــام وخدمات أخــرى غلق 
األبواب باكرا في املســاء ووضع قيود 

أكثر صرامة.
يشــار إلى أن احلظــر املعتزم على 
تدخني املاريغوانا في أجزاء من وسط 
املدينة ال يستهدف املبيعات في محالت 
القهوة بل يستهدف االستهالك في الهواء 
الطلق وباألخص امليادين والشــوارع، 
وسوف يتم فرض غرامات مرتفعة على 

من ينتهكون القواعد.

جانب من املوقوفني


