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

البقاء هللا

حياة عبداللطيف دخيل، زوجة إبراهيم محمد صالح السعيد: ٧١ 
عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٩٩٧٧١٦١٧ ـ ٦٢٢٢٨٥٨٥ 

ـ شيعت.
شريفة سعود محمد املضف، أرملة سالم محمد جاسم املضف: ٩١ 
عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ ت: ٥٠٠٨٦٩٠٠ ـ ٩٩٢٢٤٤٤٩ 

ـ ٦٧٠٠٣٠٠٩ ـ شيعت.
عيسى خلف غنيم الرشيدي: ٤٤ عاما ـ العزاء في املقبرة فقط ـ 

ت: ٩٤٤٤٦٦٤١ ـ ٩٧٩٨٦٥٦٨ ـ شيع.
شريفة عبداهللا صالح املذن: ٨٧ عاماـ  ت: ٩٩٦٥٩٨٤٩ـ  ٩٩٧١٠٤٥٣ 

ـ ٩٩٨١٠٥٢٠ ـ شيعت.
فائزه مانع محمد املانع، زوجة ناهس عشوي العنزي: ٦٤ عاماـ  
العزاء في املقبرة فقطـ  ت: ٩٩٦٤٩٩٧٩ـ  ٩٠٠٦٠٠١٠ـ  شيعت.
نادي حطاب سويدان العنزي: ٧٤ عاما ـ ت: ٦٦٠٩٣٠٣٣ ـ شيع.

أبعد من الكلمات
«فقدت ٣٠ كجم، باملشي ساعة يوميًا»

ريبــل ويلســون، املمثلــة 
األميركية، تؤكد أنها متكنت من 
إنقاص وزنها عبر نظام رياضي 
يتلخص فقط في املشي مدة ساعة 

كل يوم.

«فاجأني بغرفة فنــدق ممتلئة مبالبس 
جديدة»

جوليا فوكــس، تتحدث عن 
مفاجآت كاني ويســت لها، حيث 
جلب لها هذه املالبس اجلديدة حتى 
ال تضطر إلى جلب مالبسها القدمية.

«ظللت نباتيًا، حتى حادث كسر ظهري»
النجــم  كاول،  ســيمون 
البريطانــي، يعلــن عودته إلى 
تناول اللحوم ومنتجات األلبان، 
ألنها تســاعد في شــفاء ظهره 
الذي تعرض للكســر في حادث 

موتوسيكل عام ٢٠٢٠.

«امللياردير الوحيد الذي لم يحاول الهرب 
للفضاء»

جيمــس كــوردن، املمثــل 
بيل غيتس  اإلجنليزي، مخاطباً 
الــذي أعلن أنــه ال يريد تقليد 
إيلون ماسك وجيف بيزوس في 

حرصهما على رحالت الفضاء.

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

رافايل نادال يغمز من قناة 
منافسه ديوكوڤيتش بعد منع 

األخير في أستراليا: علينا 
مسؤولية التشجيع على اللقاح.

«الداخلية»: ضبط «شبو» بأكثر 
من ٢٥٠ ألف دينار.

جتار املخدرات يدمرون عيالنا.. 
حيلكم فيهم.

بعض املنافسة.. 
وبعض الشماتة!
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والدة قاتل «فرح» إلى «اجلنايات»
عبدالكرمي أحمد

أحالت دائرة اجلنح في احملكمة الكلية 
ملف قضيــة والدة املواطــن املتهم بقتل 
املواطنة «فرح أكبر» إلى محكمة اجلنايات، 
مبينة أن االتهامات املســندة إليها ترقى 

إلى جناية ال جنحة.
وكانــت النيابــة العامــة قد أســندت 
إلى املتهمة، أنها أســندت للمتوفية على 
مسمع ومرأى من أشخاص آخرين واقعة 
تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي 
سمعته ومن شأنها أن تؤذي سمعة ورثته، 
واشتركت بطريق االتفاق مع خدمة إخبارية 
بارتكاب اجلرمية املنسوبة إليها بأن أدلت 
بالوقائع التي من شأنها املساس بكرامة 
املجني عليهم فوقعت اجلرمية بناء على 

ذلك االتفاق.
من جهته، أفــاد وكيل الورثة احملامي 
عبداحملســن القطان بأنه أقام سابقا عدة 
دعاوى ضد أشخاص أساءوا إلى املجني 
عليها، مبديا أسفه للتطاول على فتاة في 
قبرهــا والتعدي علــى حرمة ميت وعدم 

احترام مشاعر ذويه.

وفاة رجلني وامرأة في حادثي انقالب وتصادم

«املرور»: ٥١ ألف 
مخالفة استخدام هاتف 

وعدم انتباه في عامني
قالت وزارة الداخلية ان قطاع 
املرور حرر خالل العامني املاضيني 
اكثر من ٥٠ الف مخالفة للحد من 
احلــوادث الناجتة عن اســتخدام 
القيــادة  اثنــاء  النقــال  الهاتــف 
وعــدم االنتباه باعتبــار ان هاتني 
املخالفتني مسؤولتان عن كم كبير 

من احلوادث.
الداخليــة ان  وذكــرت وزارة 
عدد املخالفات املرتبطة باستخدام 
الهاتــف النقال اثناء القيادة خالل 
العامني املاضيــني «٢٠٢٠ و٢٠٢١» 
بلغــت ٣٠٫٠٨٢ مخالفــة، اما عدم 
 ٢٠٫٨٨٠ فتــم حتريــر  االنتبــاه 
مخالفة. وأكدت الــوزارة حرصها 
على سالمة مستخدمي الطريق عبر 
بث االرشادات التوعوية وتكثيف 
احلمالت، داعية املواطنني واملقيمني 
الى االلتزام بقانون املرور وقواعده.

قرية عائمة في ڤنزويال 
تأكلها رواسب النهر

كونغو ميرادور - (أ.ف.پ): تشهد قرية كونغو ميرادور 
العائمــة غرب ڤنزويال رحيل معظم ســكانها بعدما أصبحت 
ضحية لنهر كاتاتومبو، إذ اســتبدلت صورتها املثالية التي 

تظهرها وهي تطفو فوق املياه مبشهد موحل.
يرفض دوغالس كاماريو (٦٢ عاما) مغادرة القرية. وكان 
قد انكب على العمل منغمسا في الوحل ملدة ١٥ يوما من أجل 
فتــح قناة طولها ١٣٠ مترا ليتمكــن جيرانه من اخلروج إلى 
البحيرة بقارب. وينبع نهر كاتاتومبو من كولومبيا ليصب 
في بحيرة ماراكايبو، وهي واحدة من أكبر البحيرات في أميركا 
اجلنوبية. ويترك مجرى النهر الذي عدل مرات عدة رواسب 
موحلة جتتاح القرية بشــكل تدريجي. ونبت احلشــيش في 

األماكن التي كانت تعيش فيها أسماك.
ويعيش في القرية نحو ١٠ أسر فقط من أصل ٢٠٠ أسرة 

كانت تسكن فيها.
وال يســتطيع أحد حتديد تاريخ بدء هــذه الظاهرة، لكن 
الترسبات بدأت «التهام» املياه عام ٢٠١٣ مع تكون جزر صغيرة 

من التراب والطني، وفق ما يوضح السكان.
ومع تكون الوحول ظهرت الثعابني والضفادع والطفيليات 
التي غيرت تدريجا النظام البيئي للمكان، وحولته إلى قرية 

شبيهة مبدينة أشباح.

إصابات «كورونا» الكثيرة 
تؤجل «تذكرة إلى الفردوس» 

لوس أجنيليــس ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير أمس، 
أن املمثلــني جورج كلوني وجوليا روبرتس عادا 
إلــى أميركا عقب توقف تصويــر فيلمهما «تيكت 
تو براديس» (تذكرة إلى الفردوس) في أستراليا 

بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا.
ونقلــت صحيفة «ديلي ميل» عــن مصدر في 
موقــع التصوير القول إن العاملني «يتســاقطون 
مثل الذباب» بسبب تفشي متحور أوميكرون في 

والية كوينزالند خالل األسابيع املاضية.
ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان فقط 
لالنتهاء، قبل أن يعلن املخرج والكاتب اول باركر 

وقف التصوير ثالثة أشهر على األقل.
وقالت مصادر إن بعض الذين أصيبوا بالڤيروس 
جوليا روبرتسكانوا مخالطني بصورة مقربة من كلوني وروبرتس.

مصارعة الثيران بالهند.. مواجهة الفحل في الوحل

مادوراي (الهند) - (أ.ف.پ): 
تصارعت مجموعة من الشبان 
اجلريئني في الوحل مع ثيران 
غاضبة، اإلثنــني، في مهرجان 
هندي يكون دمويا في كثير من 
األحيان ويثير غضب الناشطني 

في مجال حقوق احليوان.
«جاليكاتــو»  ومهرجــان 
أو ترويــض الثيــران، حــدث 
سنوي يحظى بشعبية كبيرة 
في والية تاميل نادو يتصارع 
خالله احملتفلون مــع الثيران 

ومازال هذا املهرجان يتمتع 
بشعبية كبيرة رغم اخلطر الذي 

يحمله.
وتعــرض أحــد املتفرجني 
املراهقني لنطحة ثور، اجلمعة، 
ونقل إلــى املستشــفى، حيث 
أعلنت وفاته، كما أفادت وسائل 

إعالم محلية.
وهذه احلوادث شــائعة، إذ 
قتل العديد من األشــخاص في 
السنوات األخيرة خالل املهرجان 
بعدما اخترقت ثيران احلواجز 

التي تفصل املشجعني عن ساحة 
«املعارك».

يقول ناشطون إن احليوانات 
تعطــى الكحــول، ويتــم إلقاء 
مســحوق الفلفل احلــار على 
وجوهها جلعلها عدوانية قبل 

املسابقة.
وفــي العــام ٢٠١٦، حظرت 
احملكمة العليا في الهند مهرجان 
جاليكاتو بعدما قالت جماعات 
مدافعة عن حقوق احليوان إن 
الثيران تعرضت لسوء معاملة.

املهرجان ال يزال يتمتع بشعبية كبيرة رغم اخلطر 

حتى االستسالم فيما يركضون 
أمام احلشود.

وتطلــق احليوانــات التي 
غالبا ما تكــون مزينة بأزهار 
القطيفة (املخملية)، من حظائر 
ثم يحاول الشبان اإلمساك بها 

من قرونها أو سنامها.
وتشــمل جوائــز أفضــل 
الثيــران ســيارات  مروضــي 
ودراجــات ناريــة وثالجــات 
وأجهــزة تلفزيــون وعمــالت 

ذهبية وأثاثا.

عمدة إيطالي ُيضرب  عن الطعام 
ويهّدد بفصل صقلية رفضًا إلجراءات «كورونا»!

رومــا - د.ب.أ: أضــرب عمدة مدينة «ميســينا» 
اإليطالية عن الطعام، كعمل احتجاجي على اإلجراءات 
التي تتخذها احلكومة ملكافحة تفشي ڤيروس كورونا.

وكان العمدة كاتينو دي لوكا قد نصب بالفعل في 
مطلع األسبوع اجلاري خيمة مبيناء املدينة الواقعة 
في جزيرة صقلية، حيث ينام هناك منذ ذلك احلني.
وكان يعتزم «غلق» مضيق ميســينا الواقع بني 
جزيرة صقلية والبر الرئيسي اإليطالي بصورة رمزية.
ويحتج دي لوكا على القاعدة التي تنص على أن 
األشخاص الذين حصلوا على اللقاح أو الذين متاثلوا 
للشفاء بعد إصابتهم بڤيروس كورونا هم فقط من 

يســمح لهم بدخول أو مغادرة اجلزيرة الواقعة في 
البحر املتوسط بواسطة العبارات أو بالطائرة.

ويزعم السياســي أن الدولــة تتعامل مع جزيرة 
صقلية على انها «أســيرة»، وقدم اإلثنني استقالته 

من منصب العمدة بداية من شهر فبراير املقبل.
وقد أعلن العمدة (٤٩ عاما) صباح أمس الثالثاء 

بدء إضرابه عن الطعام على موقع «فيسبوك».
وكانت حكومة روما قد أصدرت قواعد أكثر صرامة 
في العاشــر من يناير، للحد من انتشــار الڤيروس، 
وحملاولــة إثناء الرافضني احلصول على اللقاح عن 

العمدة كاتينو دي لوكارأيهم.

«إنيغما» في دبي.. أكبر ماسة 
بالعالم كّونها اصطدام نيزك

وفاة مغنية تشيكية رافضة للقاح 
أصابها «كوفيد - ١٩» بإرادتها

دبيـ  أ.ف.پ: عرضت أكبر ماسة مقطوعة في العالم للمرة 
األولى في دبي االثنني قبل بيعها، فيما يتوقع أن يصل سعرها 
إلى ٥ ماليني دوالر. ويعتقد أن املاسة السوداء النادرة التي يطلق 
عليهــا «إنيغما» (لغز) تكونت عندما ضرب نيزك أو كويكب 
األرض قبل أكثر من ٢٫٦ مليار عام، كما شــرحت متخصصة 

املجوهرات في دار سوذبيز للمزادات صوفي ستيفنز.
وهذه املاسة التي يبلغ وزنها ٥٥٥٫٥٥ قيراطا، لم يعرضها 
مالكها الذي لم يكشــف اســمه خالل العشرين عاما املاضية، 

لكن خبراء حولوها إلى جوهرة ذات ٥٥ وجها.
أما تصميمها فمستوحى من رمز القوة واحلماية في الشرق 

األوسط «اخلمسة» أو الكف.

بــراغ - أ.ف.پ: توفيت األحد مغنية فرقة «أســونانس» 
الشعبية التشــيكية هانا هوركا املناهضة للقاحات املضادة 
لڤيروس كورونا، عن ٥٧ عاما، وذلك بعدما أصيبت بالڤيروس 
عمدا للحصول على تصريح صحي، على ما أعلنت عائلتها. 
وأوضــح اإلثنني جنل املغنيــة يان ريــك، أن والدته رفضت 
تلقي اللقاح وعرضت نفســها طوعا للمرض الذي أصيب به 

هو ووالده املطعمان قبل عيد امليالد.
وأضاف «قررت أن تعيش بشــكل طبيعي معنا وفضلت 

أن تصاب باملرض على أن تتلقى اللقاح».
وحمل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات 
مســؤولية ما حصل، متهما إياهــم بإقناع والدته بعدم تلقي 

اللقاح وبالتالي «تلطيخ أيديهم بالدماء».

املاسة «إنيغما» معروضة في دبي (أ.ف.پ)

هانا هوركا

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

أسفر حادثان وقعا فجر وصباح 
امــس عن وفــاة ٣ أشــخاص «وافد 
مصري، وسيدة وشخص مجهولي 
الهوية يرتديان الزي الوطني. هذا، 
وذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء العام أن حادث انقالب 
مركبة وقع صباح امس على طريق 
جاسم محمد اخلرافي باجتاه محافظة 
اجلهراء أســفر عن وفاة شــخصني 
(رجل وامرأة) لم يتم التعرف على 

بياناتهما، وقد مت توجيه فرقة إطفاء 
من مركز التحرير التي تعاملت مع 
احلادث وســلمت جثتــي املتوفيني 

لألدلة اجلنائية.
وحــول احلادث الذي وقع فجرا، 
ذكــرت اإلدارة أن وافدا مصريا لقي 
حتفه وأصيــب مواطن فــي حادث 
تصــادم على طريــق الشــيخ زايد 
بن ســلطان مقابل منطقة الرميثية 

«الدائري اخلامس».

آليات اإلطفاء واملرور أغلقت الدائري اخلامس للتعامل مع احلادث


