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البقاء هلل

ناصر هداد سعود احلسيني ـ 52 عاما ـ سعد العبداهلل ـ ق2 ـ 
ش208 ـ م8 ـ ت: 99066669 ـ 50822899.

مبسر جاسر ناصر العياف ـ 67 عاما ـ الرجال: املسايل ـ ق5 ـ 
ش535ـ  م444ـ  ت: 99639936ـ  51535386ـ  النســاء: 
صباح السالمـ  ق6ـ  ش األولـ  ج11ـ  م10ـ  ت: 98558885.

إبراهيم عبدالرحمن احمد املنصورـ  79 عاماـ  الرجال: العدانـ  
ق1 ـ ش41 ـ م35 ـ ت: 60008085 ـ 66204044 ـ النساء: 
القصورـ  ق6ـ  ش4ـ  م59ـ  ت: 66535566ـ  96958558.
زعله نقا عايض الرشيدي، زوجة نويفع رجا الرشيدي ـ 66 
عاما ـ الصباحيــة ـ ق4 ـ ش3 ـ م399 ـ ت: 99991598 

ـ 90001665.
عمر مازن عبدالكرمي ناصر الفريح ـ 23 عاما ـ الرجال: النزهة ـ 
ق3ـ  ش33ـ  م4ـ  ت: 90010067ـ  النســاء: السرةـ  ق2 

ـ ش4 ـ م4 ـ ت: 99515710.
علي نوري حسن عيسى ـ 50 عاما ـ الرجال: السالم ـ ق5 ـ 
ش515 ـ م55 ـ ت: 67777708 ـ النســاء: السالم ـ ق6 ـ 

ش609 ـ م8 ـ ت: 97571191 ـ الدفن بعد صالة العصر.
موضي قربان السعدان السعيدي، زوجة عوض ضبعان السعدان 
السعيديـ  73 عاماـ  الرجال: اجلهراءـ  النعيمـ  ق1ـ  ش16 
ـ م21 ـ ت: 60060069 ـ النســاء: اجلهراء ـ النعيم ـ ق3 
ـ ش7 ـ م79 ـ الدفن بعد صالة العصر مبقبرة اجلهراء.

ثريا احمد حسن الكندري، زوجة حسن عبدالرحمن الكندري 
ـ 61 عاما ـ الرجال: ديوان الكنادرة ـ منطقة الشعب ـ ت: 
97329494ـ  99481859ـ  النســاء: الرحابـ  ق1ـ  ش7ـ  

م45 ـ ت: 94180809 ـ الدفن بعد صالة العصر.

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

الرئيس الكوري الشــمالي: »زر 
النووي« موجود دائمًا على مكتبي.

تطبيق ضريبة »القيمة املضافة« 
في سنة 2019.

قربت.. شدوا احلزام.٭ بداية غير مبّشرة لـ 2018.

من تاريخ ما أهمله التاريخ
د.صالح محمد العجيري  

باحث فلكي

العارية قدمياً
في الكويت قدميا مارس الناس العارية وما وصل 
إلينا من ذلك خالل القرن التاسع عشر ومستهل 

القرن العشرين هو أن كل خمسة أو عشرة بيوت 
مثال ميلكون متاعا أو أداة او نحوهما ليست عند 
اآلخرين، وقد شاع في املجتمع بني الناس أن هذه 

األدوات معدة لإلعارة فمن مثل ذاك »امللمص« وهو 
اخلطاف الذي يخرجون به الدالء الغارقة في قاع 

البئر والرحى والقدر الكبير وماكينة طحن القهوة 
و»املنحاز« وهو ما يدق به القمح.

واملرأة أيضا تعد مصاغها لإلعارة في األعراس 
واألفراح، والبشت يعار و»اللماعيات« وهي 

حتف جتلب من الهند وتعار لزينة غرفة العروس 
و»املبخرة« وهي شبك هرمي الشكل مصنوع من 

اخلشب توضع عليه املالبس لتبخيرها بعد الغسيل 
بالطيب والفأس والصخني والهيب حتى احلمار يعار، 

أحيانا كانت ممارسة حسنة فقدناها إثر التغيير 
االجتماعي الذي حصل في املجتمع في عهد ما بعد 

ظهور النفط.
فيا ليت تلك العادات تعود الى سابق عهدها. إنها 

سمة من سمات التواصل والتآخي والتراحم 
والتعاطف والسخاء بني كل شرائح املجتمع.

د.صالح حمدان: شرق 
بالنسبة لي احلياة وأنا

في الكشافة البحرية كنت 
»نحيس« و»لعني« !

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

في حوار خاص لـ »األنباء« ال تنقصه الصراحة

إيرادات »حرب النجوم« تتخطى املليار في 3 أسابيع
 Star Wars:« لــوس أجنيليس - رويترز: تخطت إيــرادات فيلم
The Last Jedi« أحدث أفالم سلســلة حرب النجوم الشهيرة حاجز 
املليــار دوالر عامليا في أقل من ٣ أســابيع. ووصلت إيرادات الفيلم 
علــى مســتوى العالــم إلى ١٢٠.٤ مليــون دوالر خــالل عطلة رأس 
الســنة، من يوم اجلمعة حتى يوم األحد، حيث حصد ٥٢.٤ مليون 
دوالر داخــل الواليــات املتحدة و6٨ مليــون دوالر خارجها. وبذلك 
يصبــح الفيلم الذي أنتجته شــركة »ديزني- لــوكاس فيلم« رابع 
فيلم تتجاوز إيراداته املليار دوالر حول العالم في ٢٠١7 إلى جانب 
 The Fate«أفالم »اجلميلة والوحش« الذي حقق ١.٢6 مليار دوالر و
 »٣ Despicable Me«الذي حصد ١.٢٤ مليار دوالر و »of the Furious

الذي بلغت إيراداته ١.٠٣ مليار دوالر.

»الكويتية« تعتمد الثوب الكويتي 
زياً للمضيفات

اعتبارا مــن بداية العــام اجلديد، اعتمدت شــركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الثوب الكويتي زيا رسميا 
للمضيفات وذلك في خطوة للمزج بني التصميم العصري 

والتاريخ الكويتي.
وجاءت خطوة الناقل الوطني في جتديد »إطاللة« 
املضيفات، ضمن مســاعي شركة الكويتية في احداث 
تغيير على مستوى اخلدمات التي يقدمها الطائر األزرق.

مضيفات »الكويتية« بالزي التراثي

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة  بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

أبعد من الكلمات

حالة الطقس

حالة البحر

مواقيت الصالة

5.18 الفجــر 
6.43 الشــروق: 
11.52 الظهــر 

2.43 العصــر 
5.01 املغــرب 
6.23 العشــاء 

انخفــاض ملحــوظ فــي درجــة 
احلرارة وتقل الســحب تدريجيا 
مع فرصة ســقوط أمطار خفيفة 
متفرقة والرياح شــمالية غربية 

سرعتها من ١٢- ٣٨ كم/ ساعة.
العظمى: ٢٢ - الصغرى: ١٣

أعلى مد:
 ١٢.١٠ ص ـ ١١.٢٠ م

أدنى جزر: 
6.١٨ ص ـ 6.٠٥ م
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»زر القنبلة النووية موجود دوما حتت يدي وعلى مكتبي«
كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، 
مهددا الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
بأنه قادر على تدميــر أجزاء كبيرة من 

الواليات املتحدة األميركية.

»فهمت الوضع. وسأعاود النظر في اختياراتي. وشكرا 
لكم على إعالمي بذلك. فأنا دوما أتعلم منكم«

املغنية النيوزيلندية الكرواتية »لورد«، 
)21 عاما( تخاطب معجبيها على تويتر الذين 
طلبوا منها مقاطعة حفلة مقررة لها للغناء 
في اسرائيل، بخاصة في الوضع املتوتر 

احلالي. وهو األمر الذي استجابت له املغنية لورد 
بإلغاء حفلتها املقررة في إسرائيل.

»خضعت في األشهر اخلمسة السابقة بشكل سري 
للعالج من اضطراب عصبي اتونومي، وكانت 

جتربة صعبة جدا ما زلت أعاني من توابعها«
املغنية األميركية السمراء سوالجن ناولز 
)31 عاما( االخت الصغرى لبيونسيه، وهي 
تعتذر جلمهورها عن إلغاء حفلتها املتوقعة 

في جنوب افريقيا ألسباب مرضية متعلقة مبرض 
عصبي.

»من حقهم التظاهر، لكن دون تخريب األمن، ومبا 
يؤدي فقط إلى حتسني األوضاع«

الرئيس اإليراني روحاني، بعد استمرار 
املظاهرات املناهضة حلكومته ملدة أربعة 
أيام متوالية، وكانت السلطات اإليرانية قد 
قامت بفرض قيود على برامج التواصل 
االجتماعي وبخاصة تليغراف وانستغرام.

»ليس مبقدور احملكمة منع السجني من االنتحار«
القاضي الغاني حسن جالو، معلقا على 
انتحار الكرواتي سلوبودان برالياك 
املدان بارتكاب جرائم حرب بابتالع سم 
سيانيد البوتاســيوم، معلنا أن سجون 
محكمة العدل الدوليــة خالية من رقابة 

استخباراتية جيدة متنع حصول املسجونني على 
مواد سامة.

09آراء

صداقة سمارث بانغاري مع القردة.. مدهشة )أ.ف.پ(

أ.ف.پ: يقيم طفل هندي يبلغ الثانية من العمر وال يحسن الكالم 
بعد، عالقة صداقة مميزة مع مجموعة من قردة النغور مثيرا اهتماما 
محليا كبيرا. وبرزت صداقة سمارث بانغاري غير االعتيادية مع هذه 
احليوانات الى العلن عندما شــوهد الطفــل وحيدا في بلدته الواقعة 
في جنوب الهند يلعب مع اكثر من عشرين قرد النغور رماديا. وقال 
عم الطفل بارامدا ريجي ان تصرف القردة هذا »غريب« مشيرا الى ان 
سكان البلدة كانوا يخشون في البداية ان يتعرض الطفل لهجوم من 
هــذه احليوانات فيما والداه يعمالن في حقل مجاور. لكن اتضح لهم 
سريعا ان القردة مرتاحة جدا في حضرة الطفل فيما الصبي الذي لم 
يتجاوز الثانية بعد سعيد جدا معها. وهو يتشاطر بعضا من طعامه 
مع زواره هؤالء. وراحت القردة تعود يوما بعد يوم لزيارة صديقها 
الصغير في االبور على بعد حوالي ٤٠٠ كيلو متر من مدينة بانغالور 
على ما اكد قريبه. وأوضح ريدي لوكالة فرانس برس »منذ ذلك احلني 
لــم ميــر يوم لم تعد فيه القردة الى املــكان. وهي تأتي الى املنزل في 
الوقت نفسه تقريبا«. ومضى قائال: »حتى وإن كان الطفل نائما تقوم 
القردة بإيقاظه وتبقى معه ملدة ســاعة او ســاعتني«. واثارت العالقة 
اخلارجة عن املألوف اهتماما محليا وبدأ الناس سريعا بزيارة املنزل 

لرؤية الطفل سامارث يلهو في ارجاء املزرعة مع ٢٠ قرد النغور.
ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

صداقة مميزة مع القرود!

أبرز توقعات ميشيل حايك وليلى عبداللطيف في 2018: 
ظهور »نيو داعش«.. وأردوغان والسيسي يزوران سورية

أطلت مجددا املتنبئة اللبنانية 
ليلى عبداللطيف عبر شاشــة 
»اجلديد« مــع اإلعالمي طوني 
خليفة، حيث أطلقت سلســلة 
من التوقعات حول أحداث ٢٠١٨ 

أهمها:

على المستوى السوري:
٭ اعتمــاد الســفراء الكويتــي 
لــدى  واإلماراتــي واملصــري 

سورية.
٭ بشار األسد وأسرته في قلعة 
حلب وحولهم حشد من الناس.
٭ الرئيس األســد سيبقى على 
سدة الرئاسة حتى انتهاء واليته.
٭ الرئيس التركي اردوغان في 
زيــارة تاريخية الى ســورية. 
حلضور حدث مهم ومظاهرات 

تركية رافضة لهذه الزيارة.
الســوري جمــال  الفنــان  ٭ 
سليمان سنراه قريبًا في دمشق 
وسيشارك في احلكومة املقبلة.

وفيما يتعلق بمصر:
٭ الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي يزور سورية خالل 
حدث مهم في املرحلة القادمة. 
٭ دخــول قوات مــن اجليش 
املصري إلــى دولتني عربيتني 

في مهمة عاجلة.
الرئيــس  انتخــاب  إعــادة  ٭ 
السيســي رئيسًا ملصر لوالية 

ثانية.
٭ الرئيس السوري بشار األسد 

يزور مصر.
٭ االغتياالت فــي ٢٠١٨ تطال 
عدداً من الشــخصيات البارزة 

في مصر.
٭ العمليــات اإلرهابيــة متتد 

إلى البالد بدون تأشيرة.

توقعات ميشيل حايك
بدوره توقع ميشيل حايك للعام 

٢٠١٨ أبرزها ما يلي:
٭ األمور ســتنقلب رأسًا على 

عقب في السودان.
٭ املغــرب ســيصبح وجهــة 

مفضلة لالستثمارات.
٭ تونس تتعافى اقتصاديًا. 

٭ اإلمارات: الشــيخ محمد بن 
زايد شخصية برسم االستهداف 
الطبيعــي واملدبــر، وحوادث 
مؤذيــة بانتظار بعــض أبناء 

األسرة احلاكمة.
٭ العــراق: صدمة في صفوف 
الشــعبي واشــتعال  احلشــد 

البرملان العراقي.
٭ اليمن: أحمــد علي عبداهلل 

صالح إلى الواجهة.
٭ إيران: اغتياالت وإعدامات.

٭ قطر: مبادرات إيجابية يقوم 
بها أمير قطر - بني الســعودية 
وقطــر صــورة جتمــع ملــكًا 

إلى عدد من املساجد والكنائس 
املصرية والعربية.

وعربيًا:
٭ ولي العهد السعودي األمير 
محمــد بن ســلمان ســيفاجئ 
الشعب السعودي بعدة قرارات 
أهمهــا حقــوق املــرأة الكاملة 
والسماح بزواج السعودي من 

األجنبية دون إذن مسبق.
٭ سيف اإلسالم القذافي يصل 

إلى حكم ليبيا قريبًا.
٭ الرئيــس اليمنــي عبد ربه 
منصور هادي غير موجود في 
الواجهة السياسية اليمنية في 
٢٠١٨ بــل هو في دائرة اخلطر، 
ورئيس الوزراء السابق محمد 
باســيندو يعود الــى الواجهة 

السياسية بقوة مجدداً.
٭ افتتاح مدينة مالهي لألطفال 
تبهر العالم في اإلمارات برعاية 

الشيخ محمد بن زايد. 
٭ قرار إماراتي بالسماح لبعض 
رعايا الدول العربية بالدخول 

وأميرين.
٭ تركيا: خطر يســبح باملياه 
التركيــة، وقصص أردوغان ال 

تنتهي.
٭ ظهور »نيو داعش«.

٭ انتهاء الربيع العربي. 
٭ الرقص الشرقي يغزو الشرق 

والغرب.
٭ سقوط طائرة عربية.

٭ صدمة لدى جمهور املغنية 
أديل.

٭ أحــداث غريبــة فــي قصر 
باكنجهام.

٭ فرنسا ورئيسها في خطر
٭ حدث إرهابي في أحد مطارات 

فرنسا.
٭ أملانيــا: خط هتلر والنازية 

على الساحة مجدداً.
٭ إيطاليــا: حالــة ذعر ورعب 

في الشارع.
٭ إسبانيا: أمر طارئ في نادي 

ريال مدريد.
٭ أميــركا: فضائــح فــي البيت 
األبيــض - تصفية حســابات - 
تهديد صهر ترامب - ذعر في وول 
ستريت - فضائح جنسية لترامب.
٭ روســيا: مجــازر إرهابيــة 

وعمليات ثأر.
٭ كندا: طوارئ بأحد املطارات
٭ كوريــا الشــمالية: حتوالت 

كبيرة تهز العالم.
٭ استراليا: اإلرهاب يصر على 

التواجد.
وأخيرا، اهتزاز عالمات جتارية 
كبيــرة - انقــالب فــي بورصة 
النفــط - الكشــف عــن جرمية 
كبيرة محورها الكنيسة - مصيبة 
بانتظــار موقع تويتــر - قصة 
خطيرة ملؤسس فيسبوك واسرته.

ميشيل حايك ليلى عبداللطيف

األسد يزور مصر ودخول قوات من اجليش املصري إلى دولتني عربيتني في مهمة عاجلة
فضائح جديدة لترامب في البيت األبيض وحدث إرهابي في أحد مطارات فرنسا


