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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

افتتاح املرحلة األولى من طرق 
وتقاطعات «املطالع».

الفيدرالي األميركي:
 ترويض التضخم

ليس سهًال أو سريعًا.

فالكم طيب.وما احلل؟!

٤:٠٠الفجر
٥:٢٣الشروق

١١:٤٩الظهر
٣:٢٣العصر

٦:١٥املغرب
٧:٣٥العشاء

أعلى مد: ٠١:١٨ ص ـ ١٢:٠٥ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٣٦ ص ـ ٠٧:١٩ م

العظمى:  ٤٤

الصغرى:  ٢٨

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

البقاء هللا

٣٤ عاما - الرجال: الدســمة - دار الباذر  علــي صالح محمد الباذر:
- ق٥ - ش ســالم اجلميعان - م٦٨ - ت: ٩٢٢٢٢٠٦٤ - النساء: 

العدان - ق٢ - ش٨٢ - م ٣٧ - ت: ٦٦٦٦٥١٤٨ - شيع.
٨٥ عاما - العــزاء في املقبرة - ت  عبدالعزيــز عبداللطيف املاص:
الرجال: ٩٩٦٦٤٣٣٦ - ٩٨٨٣٨٨٨٦ - ت النساء:٦٧٧٨٦٦٤٤ - شيع.

٦٩ عاما - الرجال: جنوب السرة - الشهداء  صقر مبارك سالم السليمان:
- ق١ - ش١٠٤ - م٢ - ت: ٩٠٩٦٩٩٠٩ - ٩٧٥٥٥٢٣٨ - ٩٦٩٧٢٢٧٢
- النساء: جابر العلي - ق٣ - ش١٧ - م٢٦ - ت: ٩٩٥١٠٢١١ - شيع.
نورة محمد مطلق بحلق: (زوجة صالح مبرك منصور النعيس) ٦٨

عاما - الرجال: العزاء في املقبرة - ت: ٩٩٩٨٨٢٣٥ - ٩٤١٥١٥٨٥ - 
٦٦٦٥٦٨٩٩ - النساء: مشرف - ق٦ - ش٧ - ج٤ - م١ - شيعت.

٤٠ عاما - العــزاء في املقبرة - ت:  حمــاد عبداهللا حلوان العجمي:
٦٦٦٦٤٧١٨ - شيع.

٦٦ عاما - الرجال: العزاء  إميان عبدالرحمن عبدالعزيز السعد املنيفي:
في املقبرة - ت: ٦٥٠٧٧٧٠٦ - النساء: حطني: ق٣ - ش١٠ - م٧٠

- ت: ٩٩٠٢٩١٣٥ - شيعت.
٥٥ عاما - الرجال: الزهراء: ق٣ - ش٣٠٤ -  حمد صالح فليح السهلي:
م٢٥ - ت: ٩٧٨٠٦٠٦٥ - النساء: الزهراء: ق٢ - ش٢٣٠ - قسيمة 

٨ - ت: ٩٩٦٣٣٤٠٨ - شيع.
غنيمة محمــد أحمد املاجد: (زوجة محمد ناصر خالد احلباب) ٧٦

عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت الرجال: ٩٨٨٨١١٩٦ - ت النساء: 
٩٩٠٧٥٩٩٢ - شيعت.

٥٥ عاما - العزاء في املقبرة - ت  عبدالوهاب عبداهللا أحمد الهندي:
الرجــال: ٩٨٨٨٥٠٩٢ - ٥٥٢٨١٨٨٥ - ٩٧٣٩٤٧٧٤ - ت النســاء: 

٩٩٠٩٢٠٨٠ - شيع.

«لو تصرف بشــكل طبيعي ملا انتخبوه 
رئيسا»

غاريد كوشــنير، زوج ابنة 
الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب، متحدثا عنه بكتابه اجلديد 
الذي يتناول منصبه مستشارا في 

البيت األبيض لترامب.

«أشكر چنيفر لوپيز على عودتي لألضواء»
جني فوندا، املمثلة األميركية، 
تؤكــد أن عودتها إلى الســينما 
جاءت في سن ٦٥ سنة، بدورها 
أمام  في فيلم «مونستر إن لو» 

چنيفر لوپيز.

«فكرت في االنتحار»
شيا لو بوف، املمثل األميركي، 
في إطار كالمه عن شعوره بالعار 
عقب اتهامات خطيبته السابقة له 

باالعتداء عليها.

«حب لم أعشه قبله»
أديل املغنية األميركية، تؤكد 
أنها تعيش حالــة حب حاليا مع 
خطيبها ريتش بول، لم يسبق لها 
أن عاشتها من قبل مع أي شخص.

أبعد من الكلمات اتهامات بالعنصرية ملسابقة جمال «الورود  اإليرلندية»
ترالي (إيرلندا) - (أ.ف.پ): 
أثارت مســابقة النتخاب ملكة 
إيرلنــدا النتقادات  جمال فــي 
واســعة بســبب غياب التنوع 
العرقي فيها، إذ إن املشــاركات 
فيها، وهــن مواطنات مقيمات 
أو ميثلن اجلاليات اإليرلندية 
في العالم، كن جميعا من ذوات 

البشرة البيضاء.
وأدت جائحة «كوفيد-١٩» 
في العامني املنصرمني إلى صرف 
النظر عن إقامة هذه املســابقة 

املسماة «روز أوف ترالي».
وشــاركت ٣٣ شــابة فــي 
املسابقة التي نقلت تلفزيونيا 
وأقيمــت فــي مقاطعــة كيري 

بجنوب غرب إجنلترا.
وتطلــق علــى املشــاركات 
وهــن  «الــورود»،  تســمية 
إيرلنديــات أو من اإليرلنديات 
في دول االنتشار التي فزن فيها 
مبسابقات اختيار محلية جذبت 

آالف املشاركات.
ودرجــت إيرلندا التي يبلغ 
عدد ســكانها ٥ ماليني نســمة 
على أن تكون بلدا للهجرة، لكن 
هذا الواقع تغير عندما انطلق 
اقتصادها في تسعينيات القرن 
العشــرين، وجذبت خصوصا 
املهاجريــن األوروبيــني. ومع 
أن معظم الســكان من البيض، 

يتزايد التنوع العرقي.
وعلى الرغم من أن املرشحات 
للمســابقة اجلمالية في ٢٠٢٢
أتني من مختلف أنحاء العالم، 
لوحظ أنهن جميعا من البيض، 
ما أثار انتقادات لغياب التنوع، 
ومن املنتقدين «الوردة» السابقة 

راشيل دافي الفائزة بنسخة هذا العامبريانا باركنز.

هونغ كونغ تعيد تشغيل القطار املائل بعد توقفه

هونغ كونغ - (أ.ف.پ): أعاد القطار 
املائل الذي يتيح االنتقال إلى قمة فيكتوريا 
والتمتع مبنظر شامل لهونغ كونغ السبت 
فتح أبوابه بعد عام من األشغال، لكن في 
غياب السياح الذين اليزال مجيئهم متعذرا 

بفعل قيود مكافحة كوفيد.
هذا القطار الذي رأى النور سنة ١٨٨٨، 
كان يســتقطب أكثــر مــن ٦ ماليني زائر 

سنويا، وفق اجلهة املشغلة.
وبنتيجــة أعمال التجديد التي بلغت 
تكلفتها مائة ومليوني دوالر، بات القطار 

أوسع وازدادت قدرته االستيعابية لتصل 
إلــى ٢١٠ ركاب. كما شــملت هذه األعمال 
جتديد احملطة اخلاصة بالقطار في وسط 

حي األعمال في هونغ كونغ.
توقفــت حركة القطــار املائل هذا في 
يونيو ٢٠٢١، بعدما أدت القيود املشــددة 
علــى احلــدود في هونغ كونــغ ملكافحة 
تفشي كوفيد إلى توقف األنشطة السياحية 

في املكان.
وباتت قيمة تذكرة الذهاب واإلياب تبلغ 
٨٨ دوالرا محليــا (١١٫٢ دوالرا أميركيا)، 

أي بارتفاع يقرب من ٧٠٪ مقارنة بالفترة 
التي سبقت التجديد.

وغاب السياح عن املشهد السبت، فيما 
لم تسجل هونغ كونغ سوى ١٣٤ ألف زائر 
خالل عام، مقارنة بـ ٦٥ مليونا سنة ٢٠١٨.
وكانت قمــة فيكتوريا الرابضة على 
علــو ٣٩٦ مترا، جيبا مخصصا لألثرياء 
والنافذين فــي هونغ كونغ، لكنها باتت 
مقصدا للسكان والزوار الراغبني في التمتع 
برؤية مذهلة ملشــهد ناطحات الســحاب 

وميناء املدينة.

ً يعمل منذ العام ١٨٨٨ وكان يستقطب أكثر من ٦ ماليني زائر سنويا

القطار املائل يتيح االنتقال إلى قمة فيكتوريا والتمتع مبنظر شامل لهونغ كونغ         (ا.ف.پ)

«HBO» تعلن عن موسم ثاٍن 
من «بيت التنني»

نيويورك - (أ.ف.پ): أعلنت شبكة «اتش بي أو» اجلمعة 
أن مسلســل «هاوس أوف ذي دراغن» ســيعود في موسم 
ثان، بعدما اســتقطب العمل املرتبط مبسلســل «غامي أوف 
ثرونز» خالل عرضه ألول مرة أخيرا نحو ١٠ ماليني مشاهد 
في الواليات املتحدة. وقالت نائبة رئيس البرامج في «اتش 
بي او» فرانشيســكا أورســي في بيان «نحن فخورون مبا 
حققــه فريق (هاوس أوف ذي دراغن) بأكمله في املوســم 
األول (...) إننا في غاية احلماسة» إلكمال العمل «في موسم 
ثان». وكان محبو مسلسل «غامي أوف ثرونز» الذي انتهى 
قبل ٣ سنوات، على املوعد إلطالق «هاوس أوف ذي دراغن» 
الــذي تدور قصتــه قبل مائتي عــام تقريبا من املسلســل 
األساســي، والذي يروي قصة ساللة تارغاريني املتعطشة 
للدماء وتنانينها السبعة عشر. واستقطبت احللقة األولى 
٩٫٩٨ ماليــني مشــاهد عند بثها مســاء األحد فــي الواليات 
املتحدة على قنوات «اتش بي او» (القناة التقليدية ومنصة 
بــث «اتش بي او ماكس»)، محققة «أكبر جمهور ملسلســل 
أصلي جديد في تاريخ اتش بي او»، وفق ما ذكرت مجموعة 

«وارنر ميديا» املالكة لـ«اتش بي او» في بيان.

أوليفيا كوك بالعرض األول للمسلسل في لندن

٢٠٪ ارتفاعًا بجرائم قتل النساء 
في فرنسا خالل ٢٠٢١

باريس، - أ.ف.پ: ارتفع عدد جرائم قتل النســاء في 
فرنسا بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق، إذ 
قتلت ١٢٢ امرأة جراء عنف أسري على يد الزوج احلالي 
أو السابق، بحسب تقرير نشرته وزارة الداخلية اجلمعة.

ومتثل النساء ٨٥٪ من إجمالي ضحايا الوفيات الناجمة 
عــن العنف بني الزوجني في عــام ٢٠٢١ (١٤٣ حالة وفاة 
من بينهم ١٢٢ امرأة و٢١ رجال) مقابل ٨٢٪ في عام ٢٠٢٠، 

وهي نسبة ثابتة منذ عام ٢٠٠٦.
وكما في السنوات السابقة، كانت النساء هن الضحايا 
الرئيســيات: إذ فقدت ١٠٢ منهن حياتهن في عام ٢٠٢٠، 

مقارنة بـ١٤٦ حالة قتل لإلناث في عام ٢٠١٩.
وتؤكد الدراسة أن «الصفات األكثر شيوعا لدى املرتكبني 
لم تتغير، فهم في الغالب من الذكور، وغالبا ما يكونون 
متزوجني، من اجلنسية الفرنسية، وتتراوح أعمارهم بني 

٣٠ و٤٩ أو ٧٠ وما فوق، وال ميارسون نشاطا مهنيا».
وحدثت الغالبية العظمى (٧٨٪) من الوقائع في منزل 

الزوجني أو الضحية أو اجلاني.
وارتفــع قتل اإلناث أيضا (+١٦٪) في إيطاليا، خالل 
الفترة من ١ أغسطس ٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢٢، إذ قتلت 

١٢٥ امرأة مقارنة بـ ١٠٨ في العام السابق.

إحدى املظاهرات على العنف ضد النساء

أمن

خادمة «انحاشت» بـ ١٥٠٠
دينار و«ذكي» من القادسية

تبادل إهانة بني عسكري ومواطنة

محمد اجلالهمة

أدرج محقق مخفر شرطة القادسية اسم هندية من مواليد 
١٩٧٤ على قوائم املطلوبني على خلفية اتهامها بسرقة ١٥٠٠

دينــار وهاتف ذكي. وقال مصدر أمني إن مواطنة ٥٢ عاما، 
وتسكن في منطقة القادسية ق ٨، أبلغت عن تعرضها للسرقة 
مبلــغ ١٥٠٠ دينار كويتي وهاتف نقال النوع «هواوي» من 
قبــل خادمة املنــزل املدعوة فيجايا هنديــة والذت بالفرار، 

وحملت القضية رقم ٢٠٢٢/٥٠.

سعود عبد العزيز

تبادل عسكري في وزارة الداخلية وفتاة كويتية االتهامات 
فيمــا بينهما داخل مخفر ميناء عبــداهللا، ففي الوقت الذي 
قالــت فيه فتــاة، في العقد الثالث من عمرها، إن الشــرطي 
حتجج بطلب رخصة القيادة وملس جســدها، قال الشرطي 
ان املدعى عليها أهانته وهددته عقب توقيفها ملخالفة قانون 

املرور، وأحيلت القضية الى التحقيق.

«فارهة» ُتغلق قضايا سرقات وُحتيل سوابق للنيابة

ضائقة مالية قد تكون وراء انتحار هندي شنقًا 
وآخر حاول إنهاء حياته بقطع شرايني يده

عبداهللا قنيص

أغلق رجال مباحث الرقة ملفات ١١
من قضايا سرقات املنازل واملركبات 
بضبط مواطن داخل مسكنه مبنطقة 

مبارك الكبير.
وقال مصــدر امنــي إن معلومات 

وردت الــى مباحــث الرقة عن تورط 
مواطن في قضايا سرقات، وانه معروف 
عنه سوء السلوك، ورغم كونه عاطال 
عن العمل، لكنــه ينفق ببذخ ويقود 
مركبة فارهة، وعليه مت عمل حتريات 
خلصت الــى أن املركبة الفارهة التي 
بحوزة املشتبه به مبّلغ عن سرقتها 

ليتم ضبطه، واعترف بأنه سرق منازل 
ومركبات في العاصمة ومبارك الكبير، 
وانه يبيع املســروقات لإلنفاق على 
املخدرات التي ادمنها، وباالســتعالم 
عنه تبني أنه سوابق في قضايا سرقات 
وأخرى في التعاطي، لتتم إحالته الى 

النيابة العامة.

محمد اجلالهمة

أقــدم وافد من اجلنســية الهندية 
علــى إنهاء حياته شــنقا في منطقة 

الفروانية.
وقال مصدر أمني ان بالغا ورد عن 
وفاة داخل غرفة بسكن مشترك ولدى 

انتقال رجال األمــن تبني ان الواقعة 
هي انتحار وأن املنتحر من اجلنسية 
الهنديــة (٢٧ عامــا)، وقد ربط حبال 
في ســقف غرفة وأنهى حياته، وأفاد 
أصدقاؤه بأنه كان مير بضائقة مالية 
وحالة نفسية سيئة، وأحيلت اجلثة 
إلى الطب الشرعي، وسجلت قضية.

من جهة أخرى، أخضع وافد هندي 
للتحقيق على خلفية محاولة االنتحار 
بقطع شرايني يده، وبحسب مصدر فإن 
صديــق الوافد أبلغ عن قيام صديقه 
بقطع شــرايني يده ليتم إسعافه إلى 
مستشــفي العدان، فيما لم يستبعد 
مصدر أمني إبعاد الوافد إلى موطنه.

كوكايني بـ ٦٠ مليون دوالر
في علف من األرجنتني إلى دبي

بوينوس آيرس - أ.ف.پ: ضبطت السلطات األرجنتينية 
١٫٦ طن من الكوكايني مخبأة في شحنة علف حيوانات متجهة 
إلى دبي واحتجزت ١٢ شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة اجلمعة. 
وتســلط هذه العملية التي نفذت ليل اخلميس - اجلمعة 
في مدينة روســاريو في وســط البالد، الضوء على الدور 
الذي تؤديه املوانئ األرجنتينية في تهريب مخدرات أميركا 
اجلنوبية على الصعيد الدولي. وقال ماريانو خيوفرا رئيس 
قســم املخدرات اخلطرة في الشــرطة الفيدرالية إن شحنة 
الكوكايني التي ضبطت «تبلغ قيمتها نحو ٦٠ مليون دوالر».
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