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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

 ٢٦Thursday January 19, 2023 - Issue No.16681 من جمادى اآلخرة ١٤٤٤ املوافق ١٩ يناير ٢٠٢٣

اخلميس
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحدأبواللطف

«فيتش»: ميزانية الكويت تبقى 
«األقوى» رغم تقلبات النفط 

احلادة.

ممثل أمني عام األمم املتحدة: 
الكويت بذلت جهودًا كبيرة 
دوليًا لوضع كرسي لها على 

«طاولة الكبار».

والزم ما ننسى تنويع االقتصاد.نستحق ذلك.

العظمى:  ١٨
الصغرى:  ٠٨

أعلى مد: ١٠:٥٧ ص ـ ٠٨:٣٠ م
أدنى جزر: ٣:٣٨ ص ـ ٢:٥٣ م

٥:٢٠الفجر
٦:٤٣الشروق

١١:٥٩الظهر
٢:٥٥العصر

٥:١٥املغرب
٦:٣٦العشاء

«شركات تتبنى شــعارات دون خطة 
لتحقيقها»

جون كيري، املبعوث األميركي 
املناخ، يتهــم بعض  لشــؤون 
الشــركات بتبني شعار خفض 
االنبعاثات الكربونية، دون وجود 
خطة أو نية لوضع هذا الشعار 

موضع تنفيذ.

«موضوعات مملة»
إنه  إيلون ماســك، يقــول 
إلى منتــدى دافوس  لم يذهب 
االقتصــادي، لشــعوره مبلل 
املوضوعات املطروحة، واملنتدي 
يؤكد: لم نرسل له دعوة منذ ٢٠١٥.

«ال جمال في نحافة تبرز عظامك»
جني فوندا، املمثلة األميركية، 
تؤكد انها ال ترى جماال في نحافة 
تؤدي إلى بروز العظام، وتنصح 

باالعتدال في فقدان الوزن.

«النساء أكثر عرضة لالكتئاب»
مايو كلينيك، تؤكد أن النساء 
معرضات لإلصابــة باالكتئاب 
مبقــدار الضعف تقريبا مقارنة 
املرأة  بالرجال، وذلك ألن جسد 
يتغير بأشكال أشد جذرية من 

الرجل.

أبعد من الكلمات

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

البقاء هللا

٧١ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة  محمد علي عبدالرحيم الكندري:
- ت: ٦٦٥٣٠٣٨٩ - ٩٩٦٣٢١٧٥ - النساء: بيان - ق٥ - طريق 

١٠ - م٣٢ - ت: ٩٩٨٨٥٤٨٢ - شيع.
٧٠ عامــا - العزاء في املقبرة - ت:  محمد علي محمد رضا ملك:

٦٦٧٠٣١٥١ - شيع.
٥٤ عاما - العزاء في املقبرة - ت:  محمد صالح عبداهللا الشعيب:

٦٦٦٨٣٨٣٤ - شيع.
٥٧ عاما - الرجال: العزاء في املقبرة -  أحمد محمد إبراهيم اجلعفر:
ت: ٦٦٦٨٩٧٤٩ - النساء: األندلس - ق١٣ - ش١٦ - م٢٤ - ت: 

٩٩٣٩٣٥٧٥ - شيع.
٦٩ عاما - الرجال: الزهراء - ق٥ - ش٤٢ زهره عبدالرسول خلف:

- م٥٦ - ت: ٦٥٠٥٠٨٨٩ - النساء: الصليبية - ق٨ - ش١٥ - 
م١٣ - ت: ٩٩٣٧٣٧٩١ - شيعت.

٨٨ عاما - العزاء في املقبرة  عبدالرحمن علي أحمد سكني الكندري:
- ت: ٥٢٢٢٥٥٥٥ - شيع.

عائشة عيسى النقي: (أرملة حيدر عبدالرسول النقي) ٩٤ عاما 
- الرجال: مسجد الوزان - مبارك العبداهللا - ت: ٦٦٦٣٦٨٦٧
- النساء: عبداهللا السالم - ق٢ - ش٢٢ - م١٢ - ت: ٢٢٥٧١٦٦٧

- شيعت.

مادونا تبدأ جولة عاملية كبيرة يوليو املقبل
نيويورك - أ.ف.پ: أعلنت 
مادونــا الثالثــاء، عــن جولة 
عاملية كبيرة مرتقبة لها احتفاء 
مبسيرتها املهنية التي استمرت 

ألكثر من أربعة عقود.
وتنطلق جولة جنمة البوب 
العاملية التي ستشمل ٣٥ مدينة 
في ١٥ يوليو في فانكوفر، تليها 
حفالت في مدن أميركية بينها 
ديترويت وشيكاغو وميامي 
ونيويورك، حيث بدأ يسطع 

جنمها.
وتســتكمل اجلولــة التي 
حتمل عنوان «ذي سيلبرايشن 
تور» في أوروبا حتى اخلريف، 
مع محطات فــي مناطق عدة 
أبرزهــا لنــدن وبرشــلونة 
وباريس، فيما تنتهي اجلولة 
بحفلة فــي أمســتردام األول 
من ديسمبر. وأفادت النجمة 
البالغة ٦٤ عاما بأنباء اجلولة 
فــي مقطع ڤيديــو فيه إيحاء 
الوثائقــي «مادونا:  لفيلمهــا 
 .(١٩٩١) ديــر»  أور  تــروث 
وتلعب جنمة البوب في مقطع 
الفيديو اللعبة الشهيرة مع عدد 
مــن زمالئها املشــاهير بينهم 
ديبلو وجاك بالك وليل واين 
وبوب ذي دراغ كوين، الذين 

سيرافقونها في اجلولة.

قتل النمرة الهاربة في جنوب 
أفريقيا بعد هجوم جديد

جوهانسبرغ - (أ.ف.پ): تعرضت أنثى منر هاربة منذ 
٤ أيام من إحدى املزارع القريبة من مدينة جوهانسبرغ في 
جنوب أفريقيا للقتل فجر أمس األربعاء، بعد هجوم جديد 

استهدفت فيه كلبا داخل مزرعة مأهولة.
وكانت شــيبا، وهي أنثى منر بنغالية تبلغ ٨ سنوات، 
قــد هاجمت رجال عمره ٣٩ ســنة اســتطاع النجاة، وقتلت 
كالبــا وغزاال. وانطلقت عملية بحث عنها توالها عشــرات 
من عناصر الشــرطة ومدافعني عن البيئة وسكان املنطقة، 

مدعومني بطائرة مسيرة ومروحية.

جانب من عملية البحث عن شيبا

«فايزر» تعتزم بيع ٥٠٠ دواء 
بسعر التكلفة للدول األكثر فقرًا

واشنطن - (أ.ف.پ): أعلنت مجموعة «فايزر» األميركية 
العمالقــة لألدويــة الثالثاء، أنها ســتبيع نحو ٥٠٠ من 
لقاحاتها وأدويتها بأسعار تكلفتها للدول األكثر فقرا، في 
توســيع اللتزام سابق لها يهدف إلى تخفيف التفاوتات 

العاملية في مجال الصحة.
فــي مايو ٢٠٢٢ أعلنــت املجموعة في إطار مبادرة مت 
اإلعالن عنها خالل املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس، 
أنهــا ســتزود ٤٥ دولة فقيــرة (أي ما يعــادل ١٫٢ مليار 
شخص) بـ ٢٣ من لقاحاتها وأدويتها احلاصلة على براءة 
اختراع واملتوافرة في الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي.

وقالت الشركة في بيان: «ستوسع فايزر حاليا عرضها 
في إطار االتفاق لشمل منتجات خارج براءات االختراع، ما 
يرفع إجمالي املنتجات املعروضة من ٢٣ إلى نحو ٥٠٠».

والبيع بسعر التكلفة يعني أن الدول املعنية ستدفع 
فقط تكاليف التصنيع ونفقات النقل.

وتشــمل األدوية واللقاحات املعنية منتجات «تعالج 
أو جتنب العديد من التهديدات الكبرى لألمراض املعدية 
وغير املعدية التي تواجه البلدان املنخفضة الدخل حاليا»، 

مثل املضادات احليوية أو العالج الكيميائي.

«بالك بانثر ٢» يعيد أفالم مارڤل 
إلى الصني ألول مرة منذ ٢٠١٩

بكني - أ.ف.پ: بعد نحو أربع سنوات من الغياب، تعود 
أفالم مارڤل إلى دور السينما في الصني، وفق ما أعلنت شركة 
اإلنتاج األميركية األربعاء، في نبأ سار حملبي سلسلة األفالم 
هــذه في الصني. وقد غابت أفالم األبطال اخلارقني من عالم 
مارڤل، التي حتظى بشعبية كبيرة هناك، عن دور السينما 
 «Spider-Man: Far from Home» الصينية منذ طــرح فيلم

(«سبايدر مان: فار فروم هوم») في يوليو ٢٠١٩.
وأعلنت اســتديوهات مارڤــل اململوكة لشــركة ديزني 
األميركيــة العمالقة، الثالثاء عــن إطالق فيلم «بالك بانثر: 
واكانــدا فوريڤر» في الصني في ٧ فبراير. وســتطرح بعد 
ذلك بعشــرة أيام فيلمها األخير «أنت-مان أند ذي واســب 
كوانتومانيا»، علــى ما أوضحت مارڤل عبر صفحتها على 

شبكة ويبو االجتماعية.

حكم نهائي بأحقية ُمطلقة 
في امتالك نصف منزل الزوجية

مبارك التنيب

أيدت محكمة االستئناف دائرة جتاري حكومة حكم 
أحقية مواطنة مطلقة في امتالك نصف منزل الزوجية 
بإصدار وثيقة امللكية مع إدارج اسمها فيها حسب قرار 
التخصيــص والتوقيع على كل ما يلزم من ذلك دون 
احلاجة إلى حضور طليقها أمام اجلهات املختصة ودون 
اشتراط توقيعه مبواجهة مؤسسة الرعاية السكنية 

والتسجيل العقاري في وزارة العدل .
وتتلخص الدعوى املرفوعة من احملامي سعود الهدبة 
بصفتــه وكيال عن املدعية ، في أن موكلته كانت على 
ذمــة زوجها ملدة ٢٤ عاما ورزقت منه باألبناء وخالل 
زواجها من املدعى عليه الثاني تقدما بطلب سكن لدى 
مؤسسة الرعاية الســكنية ومتت املوافقة على طلب 
التخصيص لزوجها حينها وتســلما املنزل في ٢٠٠٨

بصفة دائمة.
وقــدم محامي املواطنة ما يثبــت أن موكلته لديها 
اأحقية في نصف القسيمة محل النزاع واكتسبت مركزا 
قانونيا ال يجوز املساس به حتصن منذ املوافقة على 
قــرار التخصيص الصادر وفــق صحيح القانون مما 

يثبت أحقية موكلته.

شاطئ جزيرة هاملاهيرا

إتالف ٩٠ حرز سحر وشعوذة مهربة برًا في ٢٠٢٢
أما بالنســبة للوافدين فقد 
املــواد مــع  ضبطــت هــذه 

خادمات.
وقد توجه مدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك سليمان الفهد 
بالشــكر للجنة وأعضائها، 
نظرا للجهود املبذولة منهم 
خاصة في اآلونة األخيرة التي 
شهدت ضبط أحراز وأدوات 
عــدة تخص أعمال الســحر 

والشعوذة.
يشار إلى أن جلنة إتالف 
مــواد الســحر والشــعوذة 
أنشئت في العام ٢٠١٧، بناء 
على طلــب من إدارة البحث 
والتحري في اإلدارة العامة 
للجمــارك، بســبب الكميــة 
الكبيــرة املصــادرة من تلك 
املــواد فــي جميــع املنافــذ 

اجلمركية.

من املواطنني مت أخذ تعهدات 
عليهم بعدم تكــرار تهريب 
أدوات ومواد تســتخدم في 
أعمال الســحر والشــعوذة، 

كانت بحوزة أشخاص قدموا 
إلى البالد برا.

وقال املصــدر إن غالبية 
الذين ضبطــوا وبحوزتهم 

محمد اجلالهمة

قامت جلنــة إتالف مواد 
الســحر والشعوذة املشكلة 
مــن إدارة البحث والتحري 
باجلمــارك واإلدارة العامــة 
للمباحث اجلنائية (مكافحة 
جرائم املال) بوزارة الداخلية، 
مــادة ســحر   ٩٠ بإتــالف 
وشــعوذة وطالســم خالل 

.٢٠٢٢
وبحســب ما ذكر مصدر 
جمركي لـ «األنباء» فإن أدوات 
الســحر والشعوذة ضبطت 
على مــدار العام املاضي من 
قبل رجــال اجلمارك البرية 
وكذلــك مــن قبــل احلمالت 
األمنية التي نفذها قطاع األمن 
اجلنائي، الفتا الى ان أغلب 
أدوات السحر التي ضبطت 

جزء منها كان بحوزة خادمات سقطن في قبضة «اجلنائية»

جانب من أحراز السحر والشعوذة املضبوطة

أمن ومحاكم

مدير مصنع خمور الفحيحيل: أبيع ٣٠٠ زجاجة يوميًا «دليڤري»
منصور السلطان 

متكــن رجــال دوريات اســناد 
مديرية أمن االحمدي مســاء امس 
األول مــن ضبط مصنــع للخمور 
احمللية يدار من قبل وافد آسيوي 
في شقة بإحدى العمارات في منطقة 
الفحيحيل والعثور على ٢٠ برميل 

خمر.
وفي التفاصيل، كما رواها مصدر 
امني لـ «األنباء» فإن رجال دوريات 
اسناد مديرية أمن األحمدي وخالل 
جتولهم مســاء اول مــن امس في 
منطقــة الفحيحيــل مت االشــتباه 
بشــخص وبعد ضبطــه تبني انه 
آسيوي اجلنسية وبحوزته زجاجات 

خمر مصنع محليا، وخالل التحقيق 
معــه اعتــرف بــان لديــه مصنعا 
للخمور في شقته في عمارة مبنطقة 
الفحيحيل، وبعد اصدار اذن قانوني 
متت مداهمة الشقة حيث عثر على 
٢٠ برميال من اخلمر املصنع محليا 

وادوات خاصة لتصنيع اخلمور.
وخــالل التحقيــق األولــي مع 
اآلسيوي اعترف بأنه يقوم بصناعة 
ما يقــارب ٣٠٠ قنينة خمر يوميا 
وبيعها على زبائنه مببلغ ٦ دنانير 
مــع خدمــة التوصيــل فــي نطاق 

محافظة األحمدي.
وعليــه متــت إحالتــه وكميــة 
اخلمور واملعــدات املضبوطة إلى 

اجلهات املختصة. املتهم وسط أدوات تصنيع اخلمور

وفاة وإصابة مواطنني في «تصادم 
ودهس» على «السادس»

منصور السلطان

توفي مواطن وأصيب آخر بجروح وكسور خطيرة 
إثــر وقوع حــادث تصادم بني مركبتــني ودهس على 
طريق الدائري السادس السريع باجتاه اجلهراء مقابل 

منطقة الصليبية. 
 وذكرت قوة اإلطفــاء العام أن بالغا ورد إلى إدارة 
العمليات املركزية مساء الثالثاء بوقوع حادث تصادم 
بني مركبتني ودهس مواطن على طريق جاسم اخلرافي 
باجتاه اجلهراء ومقابل منطقة الصليبية، فتم توجيه 
مركــز إطفــاء اجلليب وتبني لهم أن حــادث التصادم 
أدى إلى دهس مواطن ووفاته وإصابة آخر ونقل إلى 

املستشفى.

زلزال بقوة ٧ درجات يضرب شرق إندونيسيا

ملشاهدة الڤيديو

ـ أ.ف.پ: ضــرب زلــزال  جاكرتــا 
بقــوة ٧ درجات قــرب جــزر مالوكو 
شرق إندونيسيا األربعاء، وفق املعهد 
األميركي للمســح اجليولوجي. وأدى 
الزلزال إلــى إطالق حتذير من حدوث 
تســونامي في املنطقة رفــع في وقت 
الحــق. وكان مركز الزلــزال يقع على 
بعد ١٥٠ كيلومترا شمال غرب جزيرة 
هاملاهيرا شرق إندونيسيا وعلى عمق 

٤٨ كيلومترا. ولم تبلغ السلطات عن 
ضحايا أو أضرار كبيرة. وحصل الزلزال 
بعد نحو ســاعة مــن منتصف النهار، 
وعدلت قوة الزلزال إلى ٧ درجات بعدما 
أبلغ املعهد األميركي للمسح اجليولوجي 
عن قوة ٧٫٢ درجات في وقت ســابق. 
وقال مراســل لوكالة «فرانس برس» 
بجزيرة موروتاي في أرخبيل مالوكو 
«شــعرنا بالهزة ملدة تتــراوح بني ١٥

و٢٠ ثانية. كانت الهزات طويلة بعض 
الشيء». وأضاف: «بعض الناس خرجوا 
ألنهم كانوا خائفني من انهيار املباني». 
وقال مركز التحذير من السونامي في 
احمليط الهادئ التابع ملصلحة األرصاد 
اجلوية في هاواي، إن «احتمال حدوث 
موجات سونامي خطرة» قد مر، بعدما 
كان قد حذر من حصول ذلك على بعد 

٣٠٠ كيلومتر من مركز الزلزال.


