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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

2022 - Issue No.1658٤ ,٢٧ Tuesday Septemberغرة ربيع األول ١٤٤٤ املوافق ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢

الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

عودة شاملة ملقاعد الدراسة 
جلميع املراحل.

تصريحات قامتة لرئيس 
«الفيدرالي األميركي» حول 

االقتصاد العاملي.

كورونا الصحية انتهت.. 
واالقتصادية مستمرة!

فالكم التوفيج.. شدوا حيلكم.

٤:٢٠الفجر
٥:٣٩الشروق

١١:٣٩الظهر
٣:٠٤العصر

٥:٣٩املغرب
٦:٥٦العشاء

أعلى مد: ٠٠:٤٤ ص ـ ١٢:٤٨ ظ
أدنى جزر: ٠٦:٥٩ ص ـ ٠٧:١٢ م

العظمى:  ٤٠

الصغرى: ٢٣

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

شرف السيد أحمد شهربان: (أرملة علي حبيب صفر سناسيري) ٧٧
عاما - الرجال: مسجد الوزان - غرب مشرف - ت: ٦٦٣٧٧٥٥٨
- النساء: هدية - ق٣ - ش١ - م١٥ - ت: ٦٦٠٠٦٨٦٨ - شيعت.

٨٤ عاما - العزاء في املقبرة فقط - ت  صالح جاسم أحمد احلشاش:
الرجال: ٩٩٠٣٨٥٤٠ - ٦٦٦٤٠٠٤٢ - ٩٦٩٦٨٧٧٧ - ت النساء: 

٩٧٩٦٨٦٨٩ - ٦٦٤١٠١٠٠ - ٩٩٥٠٢٢٨٩ - شيع.
٨٢ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  ناصر إبراهيم الناصر الهاجري:
فقط  - ت: ٩٩٠٤٥٠٧٧ - ٩٩٠٢٠١٢٠ - النساء: العزاء هاتفياً 

- ت: ٩٩٧١١٨٠١ - شيع.
بطيه سعود سعد الهاجري: (أرملة خويلد خليفة مطرود الهاجري) 
٦٨ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة فقط - ت: ٥٠٢٨٠٢٠٠

- ٩٩٧٣٩١٩٢ - النســاء: الدوحــة - ق١ - ش٣ - م٥ - ت: 
٩٤١٢٣٤٤١ - ٩٩٨٠٠٨٢٨ - شيعت.

٦٠ عاما - الرجال: صباح السالم  ماجدة ناصر عبدالرسول القالف:
- ق٦ - الشارع األول - ج٢ - م١ - ت: ٥٥٦٦٦١٤٧ - النساء: 
صباح السالم - ق٦ - الشارع األول - ج٢ - م٧ - شيعت.

٦٨ عاما - ت: ٩٧٦٦٧٣٥٧ -  فهد ناصر فهيد بن فراج الضفيــري:
٩٦٩١٨٨٥٦ - شيع.

«إذا ترشــح ترامب عــن احلزب، 
فسأغادره»

ليز تشيني، النائبة األميركية، 
وابنة الراحل ديك تشيني، تهدد 
مبغادرة احلــزب اجلمهوري 
األميركي إذا قام بترشيح ترامب 

النتخابات الرئاسة.

«٢٠ مليون دوالر في ٩ دقائق»
املالكم  فلويد مايويــزار، 
الذي  املبلغ  األميركي، يعلــن 
يتقاضاه مقابل مباراة مالكمة 
استعراضية في اليابان، ويؤكد: 
أنا أالكــم بذكاء وليس بعنف، 
فكلما حافظت على نفســي، 

صنعت أمواال أكثر.

«هكذا ميارسون جتريح املرأة العاملة»
كاميل فاســكيز، محامية 
املمثل األميركي جوني ديب، 
ترد على الشائعات التي تقول 
إنها تواعــد املمثل األميركي، 
وتؤكد: هــذا ما يحدث عندما 

تنجح املرأة.

«ألغينا الطالق، وأصلحنا اخلالف»
سيلفستر ستالون، املمثل 
انتهاء  األميركي، يعلن عــن 
غضب زوجته جينفر فالفني 
التي تقدمت بطلب للطالق بعد 
أن غطى ستالون وشم صورتها 
فوق ذراعه، بوشم لصورة كلبه 

املفضل دوايت.

أبعد من الكلمات

االحتاد األوروبي لالختصاصات الطبية يختار د.محمد كمال كأول 
ممتحن من خارج القارة في بورد جراحة الفم والوجه والفكني

في إجناز جديد يســجل جلامعة 
الكويت ممثلة في كلية طب األسنان 
مبركز العلوم الطبية، اختار االحتاد 
األوروبــي لالختصاصــات الطبيــة 
األستاذ املساعد بقسم العلوم اجلراحية 
بالكلية د.محمد كمال، كأول ممتحن 
كويتي والوحيد من خارج القارة، في 
البورد األوروبي جلراحة الفم والوجه 
والفكني وجراحــات الرأس والرقبة، 
وذلك خالل الدورة األخيرة التي أقيمت 

في العاصمة اإلسبانية مدريد.
هذا وســبق للدكتور محمد كمال 
الفــوز بجائــزة أفضل ورقــة بحث 
علمي من بني جميع األطباء املشاركني 
بأفضل األبحاث خالل املؤمتر السنوي 
الفم  النمســاوية جلراحة  للجمعية 
والوجه والفكني قبل عامني، باإلضافة 
إلــى بــراءة اختــراع مشــتركة مــع 
استشــاري األنف واألذن واحلنجرة 
بوزارة الصحة د.عبداحملسن التركي 
جلبيرة طبية بديلــة لفتائل االنف، 
كثمرة تعاون مشترك بني كلية طب 
األســنان بجامعة الكويــت ووزارة 
الصحة وبدعم من مركز صباح األحمد 
للموهبــة واإلبداع التابع ملؤسســة 

اختيار د.محمد كمال جاء خالل الدورة األخيرة التي أقيمت في العاصمة اإلسبانية مدريدالكويت للتقدم العلمي.

«دونت ووري دارلينغ» يتصدر السينما األميركية
لوس اجنيليسـ  أ.ف.پ: 
تصدر فيلم «دونت ووري 
دارلينغ» للمخرجة واملمثلة 
أوليفيا وايلد، إيرادات شباك 
التذاكر في أميركا الشمالية 
في نهاية األسبوع الفائت، 
مع عائدات بلغت ١٩٫٢ مليون 
دوالر، وفق موقع «إكزبيتر 

ريليشنز» املتخصص.
ولــم يكن مــن الواضح 
التقوميــات  إذا كانــت  مــا 
والتقارير اإلعالمية السلبية 
عن خالفات خارج الشاشة، 
مبا في ذلك بني مخرجة العمل 
واملمثلــة فلورنس بيو، قد 
حفزت مبيعات شباك التذاكر 

أو خففت من زخمها.
«ذي  فيلــم  وتراجــع 
وومــان كينغ» مــن إنتاج 
سوني، متصدر األسبوع 
املاضي، إلى املركز الثاني 
مع إيرادات بلغت ١١٫١ مليون 
دوالر، مــع انخفــاض في 
بنســبة ٤٢٪. وتؤدي في 
هذا العمــل فيوال ديفيس 
الفائزة بجائزة أوســكار، 
دور البطولــة فــي قصــة 
تاريخيــة عــن جيش من 

احملاربات االفريقيات.
في املرتبــة الثالثة، حل 
اإلصدار اجلديد لفيلم «أفاتار» 
الشــهير للمخــرج جيمس 
كاميــرون، وحقــق العمــل 
أنتجتــه «توينتيث  الــذي 
سنتشري فوكس» إيرادات 
قاربت العشرة ماليني دوالر، 
معظمها متأتية من عروض 
على شاشــات «اي ماكس» 
الكبيــرة، مــن اجلمعة إلى 

فلورنس بيواألحد.

٣٥ مليون دوالر سعرًا متوقعًا 
للوردية العمالقة «فورتشن بينك»

أسعار كالب كورغي «قياسية»
بعد وفاة امللكة إليزابيث الثانية

جنيڤ - أ.ف.پ: أعلنت دار كريستيز أمس االثنني أن ماسة 
وردية عمالقة، وهي حجر نادر للغاية، ســتعرض في مزاد 
بجنيڤ في نوفمبر، وقد تصل قيمتها إلى ٣٥ مليون دوالر.

هــذه اجلوهرة التي يزيد وزنها على ١٨ قيراطا هي أكبر 
ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه اجلودة تطرح للبيع 

في املزاد على اإلطالق، بحسب دار كريستيز.
وقـــدرت قيمـة املاســة التي ستباع باملزاد ألول مرة 

نوفمبر، بسعر يتراوح بني ٢٥ و٣٥ مليون دوالر. في ٨
ووضعت املاسة على خامت، ويحيط بها من اجلانبني ماسة 
بيضاء كبيرة. وتزن هذه املاسة ١٨٫١٨ قيراطا بالضبط، وهو 

رقم يحمل دالالت إيجابية بحسب كريستيز.
وقالت اخلبيرة في دار كريستيز أجنيال بيردين لوكالة 
فرانــس برس إن «وزنها املالئم البالــغ ١٨٫١٨ قيراطا يجلب 

في الواقع حظا سعيدا للمالك اجلديد».
وأضافت «إنه حجــر جميل، من النادر جدا العثور على 
ماســة وردية، ماســة وردية فاحتة، بهذا احلجم، وال أعرف 

أين ميكن إيجاد ماسة أخرى مشابهة».
وتعــد «فورتشــن بينك» أكبر ماســة وردية المعة على 
شكل إجاصة تطرح للبيع في املزاد حتى اآلن، ولكن بيعت 

ماسات أخرى أكبر حجما على شكل وسادة.

لندن ـ أ.ف.پ: المست أسعار كالب كورغي، وهو النوع 
الذي كانت تفضله امللكة إليزابيث الثانية، أرقاما قياسية في 
اململكة املتحدة منذ وفاة امللكة التي اقتنت مدى حياتها نحو 
ثالثني منها. وقال متحدث باسم موقع «بيتس فور هومز» 
(Pets٤Homes) االلكتروني البريطاني لبيع احليوانات املدللة 
أمس االثنني إن «األسعار التي يطرحها مربو كالب كورغي 
املسجلة رسميا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد اليوم».

وأشــار إلى أن متوســط األســعار «تضاعف» في األيام 
الثالثة الفائتة، مضيفا «في أحدث إعالنات البيع، جتاوزت 
أســعار بعض أنــواع كورغي للمرة األولــى الـ٢٥٠٠ جنيه 
(نحو ٢٦٩٠ دوالرا)». وشــهد املوقع «عمليات بحث يومية 
عن كالب كورغي أعلى بعشر مرات من الفترة نفسها خالل 
األسبوع الفائت». ويعكس هذا االرتفاع زيادة على طلب كالب 
كورغي وأسعارا جتاوزت تلك املسجلة خالل فترة جائحة 

كوفيد-١٩ حني بلغت مبيعات احليوانات املدللة ذروتها.
واقتنت امللكة إليزابيــث الثانية الكثير من هذه الكالب 
الصغيرة مع تفضيلها ساللة «بيمبروك» إضافة إلى «دورغي»، 

وهو تزاوج بني ساللتي كورغي وداشهند.

ماسة «فورتشن بينك» يبلغ وزنها ١٨٫١٨ قيراطا

كلبا امللكة إليزابيث «ميوك» و«ساندي» خالل جنازتها

«نورو الهائل» اجتاح الفلبني وترك قتلى ومفقودين وآالف املتضررين
مانيــال ـ وكاالت: ضرب إعصار «نورو الهائل» 
جزيــرة لوزون في الفلبني، والذي صاحبه هطول 
أمطار غزيرة وهبوب رياح منذ ظهر األحد، ما أسفر 
عن مقتل ستة أشخاص وفقدان ستة آخرين، فيما 
واصــل اإلعصار مــروره عبر الدولــة الواقعة في 

جنوب شرق آسيا أمس االثنني.
هذا، وتفقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس 
من علــى منت طائرة أمــس األضــرار الناجمة عن 
اإلعصار الذي تســبب في فيضانــات عارمة بعدة 
أقاليم في شمال البالد مع سعي السلطات لتوزيع 
مساعدات على آالف األشخاص الذين مت إجالؤهم.

وقال دانييل فرناندو، حاكم إقليم بوالكان حملطة 
«دي.زد.إم.إم» اإلذاعية، إن خمسة من أفراد اإلنقاذ 
لقوا حتفهم في اإلقليم، حيث شوهد السكان وهم 
يخوضون في املياه العميقة بينما تقطعت السبل 

ببعضهم على أسطح املنازل.
وتوفي شخص آخر في مقاطعة كويزون، حيث 
هبط اإلعصار على اليابســة فــي وقت متأخر من 

بعد ظهر األحد.
وأظهر مقطع ڤيديو وصور نشرهما مكتب الرئاسة 
أن الفيضانات غمرت مساحات شاسعة من املزارع 
والتجمعات السكنية في الشمال، وذلك بعدما تسبب 
اإلعصــار، وهو من الفئة الثالثة، في هطول أمطار 
غزيرة وهبوب رياح عاتية عقب وصوله اليابسة 

مطلع األسبوع.
وقالــت الوكالة الوطنية للكــوارث إن نحو ٨٠

ألف شخص في عدة مناطق تضرروا جراء اإلعصار 
نــورو، كما حتققــت الوكالة من تقارير عن ســتة 
(أ.ف.پ)صيادين مفقودين في منطقة بيكول جنوبي مانيال. فلبينيان في إقليم بوالكان يحمالن متعلقاتهما بعد أن غمرت الفيضانات منطقتهما 

بريطانيا تنظر تغرمي «تيك توك» 
٢٩ مليون دوالر بسبب األطفال

لنــدنـ  أ.ف.پ: تنظــر 
البيانــات  هيئــة حمايــة 
البريطانيــة (ICO) فــي 
فــرض غرامــة قدرهــا ٢٧
مليون جنيه إســترليني 
دوالر)  مليــون   ٢٩٫٠٦)
علــى شــبكة تيــك تــوك 
للتواصل االجتماعي بسبب 

عــدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشــخصية اخلاصة 
مبستخدميها األطفال. وأفادت الهيئة في بيان أصدرته االثنني 
بأنها أجرت حتقيقا «أظهر أن الشركة قد تكون انتهكت قانون 
حماية البيانات البريطاني» بني مايو ٢٠١٨ ويوليو ٢٠٢٠.

وذكر البيان أن التحقيق أظهر أن «بيانات األطفال الذين 
هم دون الثالثة عشرة قد تكون استخدمت من دون احلصول 
على موافقة ذويهم أو إبالغ املستخدمني بذلك من خالل لغة 
موجزة وشفافة وسهلة الفهم». وتتهم الشبكات االجتماعية 
باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على املستخدمني الصغار، 
فتظهر لهم مثال حياة أشــخاص آخريــن وكأنها مثالية أو 

تعرضهم إلعالنات غير مالئمة لهم.

في إجناز كويتي جديد 

ملشاهدة الڤيديو


