
»شيء ال يصدق.. جنوب أفريقيا رائعة بحق«
املغني جاسنت بيبر بعد ان تخطى الصفوف في 

الصعود إلى التلفريك من أجل التمتع برؤية 
بانورامية من اجلو ملدينة كيب تاون، وذلك خالل 

جولته السياحية في القارة اإلفريقية.

»إنها تراقبني باستمرار«
جنم الغناء البريطاني ليام بني وهو يشير إلى 

وشم العني املوجود على ساعده، ويؤكد ملعجبيه 
أنه عني حبيبته شيريل، كما لم ينكر ليام أيضا أنه 

يقوم بدور األب على أكمل وجه في رعاية طفله بير.

»ال تستسلمن وال تتخلين عن أهدافكن أبدا«
تشيلسي كلينتون تستخدم نفس كلمات أمها 

هيالري في تشجيع الفتيات على ممارسة 
الرياضة من أجل احملافظة على رشاقتهن والتمتع 

بصحة سليمة.

»استمتعت بأداء دوري في الجماعة 2«
مشاهدها  حاليا  تصور  التي  صابرين  املصرية  املمثلة 
األخيرة في مسلسل »اجلماعة 2«. وجتسد صابرين في 
املسلسل شخصية زينب الغزالي، التي كان لها دور كبير في 
تأسيس جماعة اإلخوان في فترة الستينيات. املسلسل يشارك 
في بطولته أحمد عزمي، نضال الشافعي، عبدالعزيز مخيون، 

وغيرهم، من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري. 

»لن أحضر جلسة محاكمتي المقبلة«
اإلعالمي الشهير بيل كوسبي يكشف أنه لن 

يدلي بشهادته في القضية املتهم فيها بالتحرش 
الشهر املقبل، وذلك حتى ال يفسد أثناء رده على 

األسئلة دفاع احملامي عنه.

»وأخيرا عادت إليه«
تعليق للصحافة بعد أن جتددت العالقة بني 

سارة، دوقة يورك، وعشيقها السابق األميركي 
ستيف وايت، الذي كانت قد جتسست عليه بعد أن 

تزوج من امرأة أخرى وحطم قلبها. 

»اسمحوا للمهاجرين بالدخول أو ادفعوا الثمن«
مستشارة أملانيا أجنيال ميركل حتذر بريطانيا 
بأنها ستواجه الكثير من املشاكل إذا ما وضع 

االحتاد األوروبي سقفا لعدد استقبال املهاجرين بعد 
انسحاب بريطانيا من االحتاد.
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البقاء هلل

حسني ناصر اخلنني العجمي - 78 عاما - اقتصر 
العزاء على التشيع فقط - 99052537.

سعود طاهر عثمان السالم - 94 عاما - الرجال: 
مسجد الوزان غرب مشرف - ت: 

96678886، النساء: صباح السالم - ق10 - 
ش األول - ج14 - م13.

عايض مهدي راشد العتيبي - 77 عاما - 
الفحيحيل - ق4 - ش6 - م10 - ت: 

.50699793
مرمي ياقوت علي، ارملة عبداهلل سرور 

الفرحان - 83 عاما - الرجال: الدوحة - 
ق3 - ش4 - ج1 - م50 - ت: 99086832، 

النساء: الدوحة - ق1 - ش2 - م28 - ت: 
.99224144

محمد ناصر فهد بن عيد املطيري - 29 عاما - 
الرجال: ديوان بن عيد - حطني - ق1 - ش13 

- م22 - ت: 99610211، النساء: القصور - 
ق7 - ش24 - م15 - ت: 99416699 - الدفن 

بعد صالة العصر مبقبرة صبحان.
محمد احمد محمد عبداهلل املسفر - 59 عاما - 

الرجال: الرميثية - ق5 - ش53 - م12 - ت: 
99626760، النساء: القصور - ق1 - ش15 
- م13 - ت: 99610043 - الدفن بعد صالة 

العصر .

صندوق النقد: اإلصالحات املالية في الكويت 
مريحة لكنها بطيئة.

عالم فيزياء: الفضائيون ســيهبطون األرض 
ويحتلون العالم.

٭ عادي إحنا كل شيء عندنا بطيء ما تشوفون 
شوارعنا؟!

٭ اطمئنوا.. أول ما سيعرفون ما يدور هنا من 
كوارث سيغادرون فورا!

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

منخفض الهند يشعل حرارة الكويت
كونا: قال رئيس قسم التنبؤات البحرية 
بــإدارة األرصاد اجلوية الكويتية ياســر 
البلوشي أمس ان الكويت تتأثر هذه األيام 
بامتداد منخفض الهند املوسمي الذي يجلب 

معه كتلة هوائية حارة وجافة نسبيا.
وأضاف انه مع بداية امتداد املنخفض 
يكون الطقس حارا خالل ســاعات النهار 
ومعتدال في الليل ويغلب على هذه الفترة 
رياح متقلبة االجتاه فتتراوح درجة احلرارة 

العظمى ما بني ٤٢ و٤6 درجة مئوية.
وعن احوال الطقس خالل عطلة نهاية 
األسبوع قال ان الطقس مساء أمس اخلميس 
كان معتدال والرياح متقلبة االجتاه خفيفة 
الســرعة تراوحت بــني 6 و٢٢ كيلومترا 

في الساعة.

وتوقع البلوشي طقسا حارا نهار اليوم 
اجلمعة مع رياح متقلبة جنوبية شرقية 
خفيفة الى معتدلة الســرعة تتراوح  بني 
١٠ و٣٢ كيلومتــرا في الســاعة واحلرارة 
العظمى بني ٤٣ و٤5 درجة مئوية والبحر 
خفيــف الى معتدل املوج مــن قدمني الى 

أربعة اقدام.
وأشــار الى ان الطقس سيكون مساء 
اجلمعة معتدال والرياح جنوبية شرقية 
الــى جنوبية غربية خفيفــة الى معتدلة 
السرعة من ١٢ الى ٣5 كيلومترا في الساعة 
وتظهر بعض الســحب العالية مبينا ان 
احلرارة الصغــرى املتوقعة تتراوح بني 
٢5 و٢٧ درجة مئوية والبحر خفيف املوج 

من قدمني الى خمسة اقدام.


